22. ročník Velké ceny Jilemnice v běhu na lyžích
Pořadatel:
Místo:
Datum:
Kategorie:

ČKS SKI Jilemnice
Horní Mísečky
19. prosince 2015
Kategorie

Intervalový startovat volně

žákyně nejmladší 2006 a mladší

1 km

žáci nejmladší 2006 a mladší

1 km

žákyně mladší 2004 - 2005

2 km

žáci mladší 2004 - 2005

2 km

žákyně starší 2002 -2003

3,3 km

žáci starší 2002 - 2003

3,3 km

dorostenky mladší 2000 - 2001

4 km

dorostenci mladší 2000 - 2001

5 km

dorostenky starší 1998 - 1999

5 km

dorostenci starší 1998 - 1999

10 km

juniorky 1996 – 1997

5 km

junioři 1996 – 1997

10 km

ženy

5 km

muži

10 km

Start první kategorie v 9:30.
Startovní listina bude zveřejněna v pátek večer na stránkách www.skijilemnice.cz, www:czech-ski.com.
Kontakt:

alesprokupek@gmail.com, henych@intersport.cz

Přihlášky:

zástupce oddílu do čtvrtka 17.12.2015 do 22:00 elektronicky na adrese www:czech-ski.com.
Přihlašování na místě nebude možné!

Závodní kancelář: od 8:00 lyžařský stadion Horní Mísečky
Výdej čísel: průběžně. Prezentace končí vždy 60 minut před startem příslušné kategorie.
Startovné: žactvo 20,- Kč, dorost 30,- Kč, junioři a dospělí 50,- Kč. Platí se za prezentovaného závodníka.
Startovné bude vybíráno v hotovosti při prezentaci.
Losování: v pátek 18. prosince 2015 od 16:30 hodin v buňkách na Hraběnce.
Předpis: závodí se podle platných Pravidel lyžařských závodů, Soutěžního řádu pro závodní období 2015/2016 a
tohoto rozpisu. Případné změny jsou vyhrazeny rozhodnutí soutěžního výboru.
Vyhlášení: průběžně.
Protesty: podle Pravidel lyžařských závodů.

Zrušení závodu: v případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod zrušen . Informace bude 16.12.2015
na stránkách www:czech-ski.com, www:skijilemnice.cz.
Pojištění: závodníci a jejich doprovod jsou pojištěni souhrnnou pojistnou smlouvou. Info na www:czech-ski.com
Úhrada: na náklady vysílající složky.
Zdravotní služba: v místě startu HS
Různé: - za neodevzdané startovní číslo účtujeme 500,-Kč,
- závodí se podle platných Pravidel lyžařských závodů a tohoto rozpisu,
- diváci a nečlenové SLČR se účastní závodů na vlastní nebezpečí,
- za odložené věci pořadatel neručí.

ředitel závodu
Michal Kučera

předseda org. výboru
Stanislav Henych

