Sportovní klub Nové Město na Moravě
pořádá z pověření KSL-ÚBD Vysočina

26. prosince 2018 (středa)
areál VYSOČINA ARENY
v Novém Městě na Moravě

Způsob běhu		

Klasicky

Starty			

INTERVALOVÉ ve dvojicích

Kategorie a disciplíny
Nejmladší kategorie
Start od 10:00 hod (postupně)
Benjamínky

2013 a mladší

100 m

Benjamínci

2013 a mladší

100 m

Mini žákyně

2012 – 2011

300 m

Mini žáci

2012 – 2011

300 m

Nejmladší žákyně

2010 – 2009

500 m

Nejmladší žáci

2010 – 2009

500 m

Mladší žákyně

2008 – 2007

1 km

Mladší žáci

2008 – 2007

1 km

Starší žákyně

2006 - 2005

2 km

Starší žáci

2006 - 2005

2 km

Start od 11:15 hod (postupně)
Mladší dorostenky U - 15

2004

3 km

Mladší dorostenky

2003

3 km

Mladší dorostenci U - 15

2004

4 km (2x2 km)

Mladší dorostenci

2003

4 km (2x2 km)

Starší dorostenky

2002 – 2001

4 km (2x2 km)

Starší dorostenci

2002 – 2001

6 km (2x3 km)

Juniorky a ženy

2000 a starší

6 km (2x3 km)

Junioři a muži

2000 - 1980

10 km (3x3,3 km)

Veteráni

1979 a starší

10 km (3x3,3 km)

Startují		
Podmínky účasti
			
Úhrada		
Přihlášky		
			
			

Závodníci a závodnice bez omezení VT.
Členové SLČR – platný průkaz pro rok 2018 s platnou lékařskou prohlídkou dle
pravidel SLČR, nečlenové SLČR – obč. průkaz, startují na vlastní nebezpečí
Na náklady vysílající složky
Nejpozději do 20. 12. 2018 do 18:00 elektronicky prostřednictví registračního
formuláře na adrese http://bit.ly/2BTLrbw nebo vyplněním přiložené
registrační tabulky s odesláním na e-mail office@vysocina-arena.cz

Pouze kategorie Benjamínci, Benjamínky, Mini žákyně, Mini žáci, Žákyně nejmladší a Žáci nejmladší
bude možné přihlásit na místě v den závodu.
Pro ostatní kategorie nebudou přihlášky v den závodu akceptovány!!!
				
Závodní kancelář		
budova Office Area SK Nové Město na Moravě
Prezentace			
od 8:00 do 9:15 hod. v závodní kanceláři
Výdej startovních čísel
u prezentace v závodní kanceláři do 9:15 hod
Ceny				
První tři ve všech kategoriích získávají diplom a medaili.
				
Účastníci dětských kategorií rovněž věcnou cenu.
Startovné			
				

Neplatí benjamínci a nejmladší žactvo
žactvo a dorost 50,- Kč
///
junioři a dospělí 100,- Kč

				
				

Startovné se vybírá za každého prezentovaného závodníka!!!
Za ztrátu startovního čísla účtujeme 500,-Kč !!!
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Servisní buňka
Lékařská služba		
Zrušení závodu		
				
				

300,- Kč + záloha 200,- Kč na klíč
Okresní nemocnice Nové Město na Moravě
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek může být závod zrušen
a to jeden den před konáním závodu.
Bude vyvěšeno na stránkách www.vysocina-arena.cz		

Časový harmonogram
26. 12. 2018
			
8:00 - 9:15		
10:00 			
			
11:00			
11:15			

prezentace a výdej startovních čísel
start první žákovské kategorie (benjamínci) a postupně podle kategorií žáctvo
mladší a žactvo starší
vyhlášení vítězů (benjamínci a žactvo)
start - dorost, dospělí a veterání – postupně podle kategorií

po dojetí posledního závodníka proběhne vyhlášení vítězů kategorií (dorost, dospělí a veterání)
Kategorie budou vyhodnoceny podle rozpisu.

Hlavní činovníci závodu

			
Ředitel závodu			
Petr Kopřiva
Hlavní rozhodčí			
Dagmar Hromádková
Sekretář závodu			
Josef Podařil, Marie Hadačová
Komentátor				
Roman Wolker
Velitel tratí				
Zdeněk Korbář		
Velitel stadionu			
Martin Švanda		
Zástupce ÚBD KSL Vysočina		
Stanislav Humlíček
							
Rozpis závodu schválil dne 7. 12. 2018 za STK – ÚDB Vysočina Humlíček Stanislav.

závod se koná za podpory
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