TJ Radon Vysoká Pec
pořádá

NEJDECKÝ KROS 2019
Termín: sobota 12. října 2019
Místo: Nejdek – hotel Krásná vyhlídka
Start první kategorie: 10:50 hodin
(časy startů jsou orientační, pořadatel si vyhrazuje právo starty sloučit)

Kategorie a délky tratí:
Prťata
Předžáci, předžákyně

oranžová

děvčata
kluci
10:45
10:55
11:05

oranžová
červenobílá
žlutá
žlutá
zelená

11:30
11:50
11:53
12:10
12:13

U 16 do r. 82 2.800m
83 a st.
2.800m

zelená
zelená

12:30
12:30

U 16 do r. 82 8.600m
83 a st.
4.300m

2x červená
červená

12:33
12:33

14 a ml.
12-13

kousek oranžové
700m
!! VYHLÁŠENÍ PRŤAT !!

Nejmladší žáci, žákyně
Mladší žákyně
Mladší žáci
Starší žákyně
Starší žáci
Mladší, starší dorostenky
Ženy
Veteránky
Mladší, starší dorostenci,
Muži
Veteráni

10-11
08-09
08-09
06-07, U 15
06-07, U 15

850m
1.500m
2.100m
2.100m
2.800m

Startovné:

žactvo do r. nar. 2005 a prťata
Kč 20,dorost, dospělí r. nar. 2004 - starší Kč 50,-

Prezentace:

8:30 - 10:00 hodin

Přihlášky:

Mail: tjradon@seznam.cz
Tel: 775 224 357
vše do čtvrtka 10. 10. 2019

11:40

Vyhlašování výsledků:
- po doběhu poslední kategorie (cca v 13:30)
- Prťata – po doběhu předžáků
Vždy první tři v každé kategorii – věcné ceny
u nejmenších závodníků (předžáci) – prvních šest
prťata – všichni
Parkování:

DLE POKYNŮ POŘADATELŮ A MĚSTSKÉ POLICIE

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

ředitel závodu
traťový komisař
hlavní rozhodčí

Jan Kříž
Lumír Rutrle
Ilona Holíková

602428446
773121750

Podmínky závodu:
-Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, za nezletilé závodníky zodpovídají rodiče
nebo doprovod.
-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.
-Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních
podmínek (voda, zima, bouřky …) je možné, že bude opožděn nebo zrušen.
-Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity
k vlastní propagaci bez nároku na honorář.

