TJ RADON Vysoká Pec, z.s. za podpory obce Vysoká Pec
vás zve na tradiční závod v běhu na lyžích a
Mistrovství KSL KK v běhu na lyžích

RADON SKI PEC
v RADON

v sobotu 24.2.2018

ARÉNĚ (fotbalové hřiště – Vysoká Pec-Rudné)
START první kategorie v 11:00 hodin

Vysoká Pec

Nejdek

Rozpis závodu:
1. Závod klasickou technikou - Mistrovství KSL KK v běhu na lyžích (dále jen M KSL KK)
2. Cross country cross volně
KATEGORIE A TRATĚ - hodnoceni chlapci a děvčata zvlášť
Kategorie
Prťata
Předžákyně
Předžáci
Nejmladší žákyně
Nejmladší žáci
Mladší žákyně
Mladší žáci
Starší žákyně
Starší žáci
Mladší dorostenky
Mladší dorostenci
Starší dorostenky
Starší dorostenci
Ženy, juniorky,
veteránky
Muži, junioři,
veteráni

Ročník narození
2012 a ml.
2010-2011
2010-2011
2008-2009
2008-2009
2006-2007
2006-2007
2004-2005
2004-2005
2002-2003
2002-2003
2000-2001
2000-2001
1999 a st.

Délka tratě
300 m
500 m
500 m
800 m
800 m
1.500 m
1.500 m
3.000 m
4.500 m
4.500 m
6.000 m
4.500 m
7.500 m
4.500 m

1999 a st.

7.500 m

M KSL KK

M KSL KK
M KSL KK
M KSL KK
M KSL KK
M KSL KK
M KSL KK
M KSL KK
M KSL KK
M KSL KK
M KSL KK

Cross country cross všichni stejná trať (kategorie stejné, jako u klasiky)
STARTY
Od nejmladších po kategoriích – vždy nejdříve kluci pak děvčata
Klasika – hromadný
Cross – dle výsledků z klasického závodu po čtveřicích, dále vždy první postupuje do velkého
finále, druhý do malého finále

Přihlášky e-mailem na:

Do čtvrtka 22.2.2018 do 20.00 hodin tjradon@seznam.cz , výjimečně možno i
před startem na místě do 10:00

Prezentace:

8:30 – 10:00 v RADON ARENĚ

Startovné:

50,- Kč (oba závody dohromady), Prťata neplatí

Vyhlášení výsledků:

30 minut po dokončení cross country cross

Ceny a hodnocení:

Hodnotí se vždy první tři v každé kategorii v každém závodě věcnými cenami
Vítězové mistrovských kategorií získávají titul „Mistr Krajského svazu lyžařů
karlovarského kraje v běhu na lyžích klasickou technikou pro rok 2018“

Občerstvení:

Pro závodníky v cíli

Parkování:

Na vyhrazených parkovištích v obci (mapka přiložena, na webu) – pořadatel
bude k dispozici

ŽÁDÁME VŠECHNY, ABY DODRŽELI PARKOVÁNÍ NA VYHRAZENÝCH MÍSTECH. UŽÍVÁME i SOUKROMÉ
POZEMKY. TENTO SYSTÉM JE PODMÍNKOU PRO POŘÁDÁNÍ DALŠÍCH ROČNÍKŮ. DĚKUJEME.
Kontakty:

ředitel závodu
traťový komisař
hlavní rozhodčí

Jan Kříž
Jindřich Košner
Ilona Holíková

602428446
773121750

Podmínky závodu:
-Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, za nezletilé závodníky zodpovídají rodiče nebo doprovod.
-Závodí se v souladu s „Pravidly lyžařských závodů 2017“ a v souladu se „Soutěžním řádem SLČR pro
závodní období 2017 - 2018“
-Žádný závodník nesmí ohrožovat své okolí ani jiné účastníky.
-Závodníci a jejich doprovod nebudou nijak omezovat průběh závodu, jsou povinni dbát na bezpečnost,
dodržovat pokyny pořadatelů, ctí pravidla slušného chování a nesou veškerou odpovědnost za škodu,
kterou způsobí sobě, pořadateli nebo třetí osobě.
-Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných
okolností.
-Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci
bez nároku na honorář.

Těšíme se na Vás, RADOŇÁCI!!!

