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BORSKÝ KLUB LYŽAŘŮ
MACHOV
„jsme tu již více jak 110 let“

POZVÁNKA A ROZPIS
Mistrovství Královéhradeckého kraje a veřejný
závod v běhu na lyžích volnou technikou
za přispění našich sponzorů:

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

KLIKNI a připoj se k nám

https://www.facebook.com/bklmachov

www.bklmachov.eu

B O R S K Ý K L U B L Y Ž A Ř Ů M A C H O V z.s.
ROZPIS
Poháru Královéhradeckého kraje a veřejného závodu v běhu na lyžích
volnou technikou pro všechny věkové kategorie
Pořadatel:
z pověření ÚBD KSL KHK – Borský klub lyžařů Machov z.s.
Datum:
16.ledna 2022 - neděle od 10.00 hodin
Místo:
Machov – v Dolečku
Technika běhu : volně - mimo předžactva a nejml.žactva, kteří jedou klasicky
Kategorie:
předžactvo žactvo
nar 2014 a mladší
500 m-klasicky

nejml. žákyně a žáci
mladší žákyně a žáci
starší žákyně
starší žáci
žákyně a žáci U 15
mladší dorky a dorci
starší dorostenky
starší dorostenci
ž e n y + juniorky
m u ž i + junioři
m u ž i od 40 let

2012 a 2013
2010 a 2011
2008 a 2009
2008 a 2009
2007
2006
2004 a 2005
2004 a 2005
2003 a starší
2003 až 1982
1981 a starší

1 km-klasicky
2 km
3 km
3 km
5 km
5 km
5 km
10 km(2x5)
10 km (2x5)
10 km (2x5)
10 km (2x5)

Starty:
intervalově ve dvojicích po 30 sekundách na pevné časy - první kategorie v 10.00
hodin, další kategorie následně bez pauzy !!!
Přihlášky:
písemné došlé nepozději do 13.1.2022 na adresu: Stanislav Jirásek, Nízká Srbská
131, 549 63 Machov nebo mailem : jirasek@hopboots.eu .
V příp. nedostatku sněhu bude závod přeložen, případně odvolán jen včas přihlášeným
závodníkům na jejich mailovou adresu uvedenou v přihlášce, nejpozději do 14.1.2022
Startovné:
žactvo= 10,--Kč , dorost= 20,--Kč a 30,--Kč dospělí, ostatní mimo KSL žactvo =
50,-- Kč, dorost, dospělí = 100,--Kč
Prezentace:
v závodní kanceláři, v místě startu od 8:00 do 9:10 h !!!
Pozdější příchozí neodprezentujeme vzhledem k pevným startovním časům !!!!
Úhrady:
na náklad vlastní nebo vysílající složky
Ceny:
závodníci KHK na prvních třech místech v kategorii obdrží diplom a cenu.
Různé:
závodí se dle Pravidel lyžařských závodů, SŘ pro sezónu 2021/2022 a tohoto
rozpisu. Závodníci a jejich doprovod, členové ČUS, jsou pojištěni na úraz souhrnnou pojistnou
smlouvou přes ČUS.
Všichni účastníci se musí řídit aktuálním Mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví. Závodníci starší dvanácti let musí doložit doklad o dokončeném
očkování nebo prodělání nemoci do 180 dní nebo u startujících 12 až 18 let
negativní výsledek PCR testu (platnost testu je 72 hodin). V případě nedoložení
těchto dokladu nebude vydáno startovní číslo. Závodníci, funkcionáři a diváci se
zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.
Za ztrátu startovního čísla účtujeme vysílající složce náhradu 400,- Kč. Protesty dle
jednotlivých kategorií do 15 min od vyvěšení předběžných výsledků.
Informace:
na www.bklmachov.eu nebo tel.732863574-Jirásek, parkování na náměstí nebo
na parkovišti pod náměstím-odsud cca 300m ke startu
Schváleno VV BKL Machov 3.1.2022 a KSL KHK dne
Stanislav Jirásek
předseda klubu

.1.2022

Ing.Stanislav Jirásek
ředitel závodu
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