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

9. ledna 2022 (neděle)
areál VYSOČINA ARENY
v Novém Městě na Moravě

závod se koná za podpory

Starty			

INTERVALOVĚ

Kategorie a disciplíny
ŽACTVO / DOROST
Start od 9:30 hod (postupně)

styl

benjamínky dívky

2016 a ml.

100 m

klasicky

benjamínci kluci

2016 a ml.

100 m

klasicky

minižákyně

2014-2015

300 m

klasicky

minižáci

2014-2015

300 m

klasicky

nejmladší žákyně

2012-2013

500 m

klasicky

nejmladší žáci

2012-2013

500 m

klasicky

mladší žákyně

2010-2011

1 km

klasicky

mladší žáci

2010-2011

1 km

klasicky

starší žákyně

2008-2009

2 km

volně

starší žáci

2008-2009

2 km

volně

ŽACTVO U15 & 16 + DOROST
Start od 11:00 hod (postupně)

styl

starší žákyně U-15

2007

4 km

volně

starší žáci U-15

2007

4 km

volně

Mladší dorostenky U-16

2006

4 km

volně

Mladší dorostenci U-16

2006

4 km

volně

starší dorostenky

2004-2005

6 km

volně

starší dorostenci

2004-2005

8 km

volně

JUNIOŘI & DOSPĚLÍ
juniorky ČMP

2002-2003

ženy ČMP

2001-1983

junioři ČMP

2002-2003

muži ČMP

2001-1983

veteráni ČMP

1982 a st.

styl
8 km

volně

10 km

volně

* Starty kategorií junioři, dospělí a veterání budou stanoveny po uzavření startovní listiny.
Startují
Podmínky účasti
Přihlášky

Závodní kancelář

Závodníci a závodnice bez omezení VT.
Členové SLČR – platný průkaz pro rok 2019 s platnou lékařskou prohlídkou dle
pravidel SLČR, nečlenové SLČR – obč. průkaz, startují na vlastní nebezpečí
Nejpozději do pátku 7. 1. do 12:00 elektronicky prostřednictvím
přiloženého registračního formuláře na email casomira@vysocina-arena.cz
Spolu s přihláškou je nutno uhradit i startovné na účet SK číslo 1623636309 / 0800
pod VS 012022. Do poznámky k platbě je nutno uvést název klubu, za nějž je
startovné hrazeno. Na registrace bez uhrazeného startovného nebude brán zřetel!!!
Na místě v den konání závodu bude možné dohlásit pouze závodníky v kategoriích
benjamínci, minižáci/žákyně a veterání.
budova Office Area SK Nové Město na Moravě

Prezentace
Výdej start. čísel
Startovné

Servisní buňka
Lékařská služba
Zrušení závodu
			
			

mezi 8:00 - 9:00 v závodní kanceláři
U prezentace v závodní kanceláři
* benjamínci (ky) a nejmladší žactvo - startovné se nevybírá
* nejmladší, mladší a starší žactvo a kategorie U15 - startovné 100,-Kč
* U 16 a dorostenecké kategorie - startovné 150 Kč
* Muži, ženy a veteráni - startovné 200,-Kč.
* Startovné v den a v místě závodu jednotné - 200 Kč za závodníka.
* Startovné se platí za přihlášeného závodníka
300,- Kč + záloha 200,- Kč na klíč
na závodišti bude přítomna osoba se zdravotní kvalifikací
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek může být závod zrušen
a to jeden den před konáním závodu.
Bude vyvěšeno na stránkách www.vysocina-arena.cz

Vyhlášení výsledků Kategorie budou vyhodnoceny podle rozpisu vždy po dojetí jednotlivých
			
časových bloků. Kategorie benjamínků nebude vyhlašována, každý účastník
			
obdrží v cíli odměnu.

Podmínky účasti s ohledem na platná epidemiologická opatření vydaná Vládou ČR pořadatel
zveřejní nejpozději ve středu 5. ledna 2022.

Hlavní činovníci závodu
			
Ředitel závodu			
Hlavní rozhodčí			
Sekretář závodu			
Velitel tratí				
Velitel stadionu			
Zástupce ÚBD KSL Vysočina		

Josef Gabriel
Dagmar Hromádková
Josef Podařil, Marie Hadačová
Zdeněk Korbář		
Martin Švanda		
Stanislav Humlíček

							
Rozpis závodu schválil dne 29. 12. 2021 za STK – ÚDB Vysočina Humlíček Stanislav a ředitel závodu Josef Gabriel.

