TJ BANÍK OSEK – oddíl běžeckého lyžování
pořádá

XXXV. ročník MEMORIÁLU STANISLAVA ŠKOPKA
a 52. ročník lesního běhu lyžařů
4. ZÁVOD KRAJSKÉHO POHÁRU KSL ÚK
Datum závodu:

15. října 2022

Místo:

Osek, areál autokempu Osek
Parkování před ATC a pod koupalištěm v ul. Zahradní

Startovné:

žactvo a dorost 30,- Kč, dospělí 40,-Kč
Za nevrácené startovní číslo účtuje pořadatel náhradu ve výši 300,- Kč.

Přihlášky:

do 13. 10. e-mailem na: capeklub@gmail.com nebo on-line na webu SLČR
nebo 9,00 – 10,15 hod. v místě startu (příplatek 10,- Kč)
Vyzvednutí startovních čísel do 10,30 hod (včetně dříve přihlášených)

Start:

od 11,00 hod. po kategoriích

Kategorie:

benjamínci

2017 a ml.

250 m

čas startu
11:00

minižactvo

2016 – 2015

600 m

11:10

nejmladší žactvo

2014 – 2013

1 km

11:20

mladší žactvo

2012 – 2011

2 km

11:30

starší dorostenci

2006 – 2005

9 km (3 x 3 km)

11:40

muži a junioři

2004 – 1983

9 km (3 x 3 km)

11:40

starší žákyně

2010 – 2009

3 km

11:45

starší žákyně U15

2008

3 km

11:45

starší žáci

2010 – 2009

4 km (3+1 km)

11:50

starší žáci U15

2008

4 km (3+1 km)

11:50

mladší dorostenky

2007

4 km (3+1 km)

11:55

mladší dorostenci

2007

5 km (3+2 km)

12:00

starší dorostenky

2006 – 2005

5 km (3+2 km)

12:05

ženy a juniorky

2004 – 1983

5 km (3+2 km)

12:05

veteráni/ky

1982 a st.

5 km (3+2 km)

12:05

Ceny:

první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu

Výsledky:

budou vyhlášeny 30 min. po doběhnutí poslední kategorie

Komentář:

hromadný start po kategoriích, tratě jsou vedeny v lesnatém terénu po
nezpevněných cestách, plán a značení tratí bude vyvěšeno v prostorách startu.
Účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí. Oddíly ručí za zdravotní způsobilost
závodníků. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozpisu a časového programu
z důvodu nepředvídatelných okolností. Všichni závodníci se zúčastní na základě
individ. pojištění, v prostoru stadionu nebude vyhrazen prostor pro uložení věcí a
proto nebere pořadatel odpovědnost za odložené věci.

Závodí se dle pravidel lyžařských závodů v kategoriích pro sezónu 2022/2023. Registrovaní
závodníci jsou pojištěni, ostatní na vlastní nebezpečí. Za zdravotní stav sportovců odpovídá
vysílající složka, u neregistrovaných závodník sám, u dětí jejich rodiče. Činovníci a diváci se
zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Ve všech kategoriích jsou zakázány tretry! Zdravotní
služba a občerstvení zajištěno.
Upozorňujeme na dodržování aktuálních hygienických pravidel pro pořádání hromadných
akcí!
hlavní rozhodčí: Libuše Vitoušová

velitel tratí: Petr Fuchs
ředitel závodu: Jan Žaloudek

Město Osek

Město Hrob

