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IX. ROČNÍK ZÁVODU   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Všeobecná a technická ustanovení:  

 Zařazení závodu: KRAJSKÝ PŘEBOR KSL ÚK  a VEŘEJNÝ ZÁVOD V BĚHU NA LYŽÍCH KLASICKOU TECHNIKOU 

 Pořadatel: oddíl běžeckého lyžování TJ Baník Osek 

 Datum závodu: 25. 2. 2017 - sobota 

 Místo závodu: Nové Město v Kr. horách – tratě za Bystřickou chatou nad nádražím 

 Podmínky účasti: registrovaní závodníci se musí při prezentaci prokázat registračním průkazem s potvrzenou  lékařskou prohlídkou. 

 Startovné: 30,- Kč  Dodatečně přihlášení závodníci a nečlenové SLČR platí startovné  50.-Kč.  

 Závodní kancelář: Osecká chata- Nové Město v Kr. horách 

 Prezentace: sobota 25.2. 2017 - od 9,30 hod. do 10,45 hod. v závodní kanceláři 

 Start:  od 12,00 hod. intervalový  
(rozpis startů bude k dispozici v závodní kanceláři po uzavření přihlášek) 

 Občerstvení: v cíli čaj  

 

 
Kategorie a tratě: 

Kategorie Ročník mužské kateg. ženské kateg. styl 

Benjamínci 
2011 a 
mladší 

300 m klasicky 

Minižactvo 09 – 10 900 m klasicky 

Nejml.žactvo 07 – 08 1,7 km (2x     ) klasicky 

Mladší žactvo 05 – 06 2,8 km (    +    ) 2,8 km (    +    ) klasicky 

Starší žactvo 03 – 04 3,3 km (    +    ) 2,8 km (    +    ) klasicky 

Mladší dorost 01 – 02 4,7 km (    +2x    ) 3,3 km (    +    ) klasicky 

St. dorost 99 – 00 5,7 km (    +2x    ) 4,7 km (    +2x    ) klasicky 

Muži, ženy, junioři, juniorky 98 a starší 8,2 km (    +3x    ) 5,7 km (    +2x    ) klasicky 
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Přihlášky:  zašlete do 23. 2. 2017 – mailem na adresu: jasper@jasper.cz nebo on-line na webu SLČR. Přihlášky musí být 

napsány čitelně s nezkrácenými křestními jmény, rokem narození. U názvu TJ uveďte též zkratku. Dále uveďte 
kontaktní osobu vč. telefonu pro ohlášení změny termínu nebo zrušení závodu.   
Možnost přihlášení též v den závodu do 10,45 hodin za zvýšené startovné. 

Zdravotní služba:  Horská služba Bouřňák 

Ceny:    závodníci na 1. – 3. místě obdrží diplom a drobnou věcnou cenu.  

Vyhlášení výsledků 30 min. po dojezdu posledního závodníka u Osecké chaty. 

Ostatní: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozpisu a časového programu z důvodu nepředvídatelných okolností. 

V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod přeložen na náhradní tratě nebo odvolán telefonicky 
nebo mailem do 23. 2. 2017 na adresu činovníka uvedeného v přihlášce. Závodí se dle pravidel SLČR a 
soutěžního řádu v platném znění. Za nevrácené startovní číslo účtuje pořadatel náhradu ve výši 300,- Kč. V 
prostoru stadionu nebude vyhrazeno místo pro uložení věcí, a proto nebere pořadatel odpovědnost za odložené 
věci. Úrazově jsou pojištěni závodníci, doprovod a činovníci – členové s platným průkazem SLČR. Neregistrovaní 
závodníci a diváci se účastní na vlastní nebezpečí. 

 

Činovníci závodu: ředitel závodu Jan Žaloudek  mobil: 721 654 317 

sekretář závodu: Šárka Tejčková  mobil: 606 559 346 
hlavní rozhodčí: Ing. Libuše Vitoušová 
výsledkový servis: Ing. Šárka Čapková   
velitel tratí: Petr Fuchs 
 
 
 
 
 

 
 

Město Osek   

http://zavody.czech-ski.com/registration/select?eventId=1179&returnUrl=%2Fevent%2Fdetails%2F1179%3FreturnUrl%3D%252Fevent%252Flist%253FFilter.DateFrom%253D10.1.2015%2526Sorting.ColumnName%253DDateFromString%2526Sorting.Direction%253DAsc%2526PagingInfo.Page%253D6

