
Sportovní klub nové MěSto na Moravě
pořádá z pověření KSL Vysočina  a ÚBD  SLČR lyžařský přespolní běh    

6. října 2018 (sobota)

areál vYSoČIna arEnY  
v novém Městě na Moravě
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Kategorie a disciplíny

NÁBOROVÉ ZÁVODY 
Start od 9:30 hod (postupně)

předškolní-benjamínky 2013 a mladší *100 m (obratnostní)
předškolní-benjamínci 2013 a mladší *100 m (obratnostní)
Minižákyně 2012 – 2011 *300 m (obratnostní)
Minižáci 2012 -  2011 *300 m (obratnostní)
žákyně nejmladší 2010  –  2009 *500 m (obratnostní)
žáci nejmladší  2010  –  2009 *500 m (obratnostní)

Start od 10:00 hod (postupně)
žákyně mladší 2008 - 2007 1 km
žáci mladší 2008 – 2007 1 km 
žákyně starší 2006 – 2005 2 km 
žáci starší 2006 - 2005 2 km 

Start od 10:30 hod (postupně)
dorostenky mladší 2004 – 2003 3 km 
dorostenci mladší 2004 – 2003 3 km

dorostenky starší 2002 – 2001 5 km 
dorostenci starší 2002 – 2001 7 km 
juniorky a ženy 2000 a starší 7 km 
junioři a muži 2000 a starší 10 km
Veteránky 1979 a starší 7 km
Veteráni 1979 a starší 10 km

pořadatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s., Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě,  
IČ: 43378480

Účast: Všichni přihlášení závodníci - bez rozdílu klubové příslušnosti, sportu a VT s platným průkazem SLČR 
na rok 2018,  OP a pod.  Za zdravotní stav přihlášeného závodníka zodpovídá vysílající složka, u  ostatních 
závodníků každý sám.

V době závodu bude  na stadionu přítomen lékař.

přihlášky: do  5. 10. 2018 do 16:30 elektronicky prostřednictví registračního formuláře na adrese http://bit.
ly/2QzWBYo nebo v den závodu v závodní kanceláři v areálu SK 8:00- 9:00 hod. za zvýšený poplatek 200,-Kč 
na osobu

Startovné: 
• Náborové kategorie - ZDARMA
• Žáci mladší až starší -  50,- Kč, 
• Dorost a dospělí 100,-Kč. 
Startovné se platí za každého prezentovaného závodníka.  
Přihlášení v den závodu – zvýšené startovné 200,-Kč/závodník

parkování: Pouze na vyhrazených plochách v areálu Vysočina Areny. Dbejte pokynů pořadatelů. 

různá ustanovení: 
• Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů SLČR. 
• Všechny starty jsou  hromadné. Tretry s hřeby nejsou povolené.
• Za ztrátu startovního čísla bude účtováno 500,- Kč.

http://bit.ly/2QzWBYo
http://bit.ly/2QzWBYo
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technicKá ustanovení

Závodní kancelář: Office Area – závodní kancelář (1. np)

prezentace a výdej startovních čísel: V závodní kanceláři  -  6. 10. 2018 od 8:00 do 9:00 hod.

tratě: lyžařské a lesní tratě v lese Ochoza a na stadionu Vysočina Areny. 
*Trasy pro náborové kategorie budou zahrnovat obratnostní překážky jako (běh přes překážky, slalom 
mezi kužely a tak apod…)

Ceny: První tři závodníci v každé kategorii získávají diplom 

Úschovna věcí a převlékárny: Možnost využití buněk  na stadionu. Nájem 200,- Kč za buňku.

Starty: Dle časového rozpisu na základě skutečně přihlášených závodníků, který bude zveřejněn v 
kanceláři závodů a na stadionu v prostoru startu. Při malém počtu závodníků v kategoriích může ně-
kolik kategorií startovat společně.

vyhlášení výsledků: Postupně podle věkových kategorií dle rozpisu závodu. 

Časový harmonogram
6. 10. 2018
   
8:00 - 9:15hod. prezentace a výdej startovních čísel
9:30    start - náborový závod - postupně podle kategorií
10:00   start – žáci mladší a starší – postupně podle kategorií
10:15   postupné vyhlašování vítězů (děti, žactvo)
10:30   start -  dorost a dospělí – postupně podle kategorií

Kategorie budou vyhodnoceny podle rozpisu. 

hlavní Činovníci závodu
   
Ředitel závodu:  Petr Kopřiva
Sekretariát:   Hadačová Marie,Podařil Josef
Hlavní rozhodčí:  Hromádková Dagmar
Časomíra:   Kadlec Jiří ml.
Velitel tratí a stadionu: Jan Skřička
Komentátor:   Roman Wolker 

       
Rozpis závodu schválil dne 12. 9. 2018 za STK – ÚDB Vysočina Humlíček Stanislav.

závod se koná za podpory
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