
 

 

KRAJSKÝ KLASIFIKAČNÍ ZÁVOD SL PARDUBICKÉHO KRAJE 

           a 3. závod ČESKOMORAVSKÉHO POHÁRU 2015 
                         v běhu na lyžích klasickou technikou     

                                V NÁHRADNÍM TERMÍNU 

                        

        Pořadatel: Klub klasického lyžování Hlinsko 

                            ( S pověření krajského svazu lyžařů pardubického kraje.) 

        Datum závodu:   SOBOTA 7. února  2015  

        Místo závodu:  Hlinsko – Rataje - lyžařský areál KKL  

           
Kategorie: ročník: km: technika: 
předžactvo 2007 a ml. 500m klasicky 
nejml.žákyně 2005 - 2006 1000m klasicky 
nejml. Žáci 2005 - 2006 1000m klasicky 
ml. žákyně 2003 – 2004 2km klasicky 
ml.žáci 2003 – 2004 2km klasicky 
st.žákyně 2001 – 2002 3km klasicky 
st. žáci 2001 – 2002 3km klasicky 
ml.dorostenky 1999 – 2000 4km klasicky 
ml.dorostenci 1999 - 2000 5 km klasicky 
st.dorostenky 1997 - 1998 5 km klasicky 
st.dorostenci 1997 - 1998 7km klasicky 
Ženy – juniorky 1996 a st. 5 km klasicky 
Muži – junioři 1976 – 1996 10 km klasicky 
Veteráni 1975 a st. 10 km klasicky 
        
        

 

      

              Podmínky účasti: Řádně přihlášení závodníci s platnou lékařskou prohlídkou.  

       Přihlášky: Písemně, nebo e-mailem s uvedením nezkráceného jména, ročníku  narození ,  

                            VT a klubu, nebo bydliště .  

        Na adresu: KKL Josef Svoboda , Fügnerova 858 , 539 01  Hlinsko  v Č.                   

                              e-mail : ckmtb.prihlasky@seznam.cz      tel. 469313615 , 731029990 

      Nejpozději do PÁTKU 6.2. 2015 - do 18 00 hod. !!! 

       Na přihlášku uveďte e-mailovou adresu a telefonní číslo vedoucího závodníků pro  

        případné změny ( místa startu,odvolání závodu, změnu stylu a pod.) !!! 



 

 

       

       Ubytování a stravování: Pořadatel nezajišťuje! Zájemci o ubytování, volejte Infocentrum  

                                                       Hlinsko: 469312349   (www.hlinsko.cz) 

       Startovné:  Nejmladší žactvo a náborové kategorie startovné neplatí. 

                  ml., st. žactvo a dorost: 30,- Kč , dospělí: 50,- Kč  za každého odprezentovaného závodníka   

                          Závodníci přihlášení na místě v den závodu: 100,-Kč  !!! 

                          Startovné bude vybíráno při prezentaci.            

       Kancelář závodu: Rataje lyžařský areál KKL Hlinsko 

       Losování: V pátek  6.2.2015  v 18 00
 
hodin v DDM Hlinsko  Adámkova 1116 ,  

                           Vylosováni budou všichni řádně přihlášení závodníci. 

       Prezentace,výdej startovních čísel a start. listin 

         V závodní kanceláři 7.2.2015  od 8 00
 
do 9 30

 
hodin. 

            Pořad závodu:  SOBOTA  7.2. 2015    

                                     8 00 – 9 30 hodin >>   Prezentace , výdej start. čísel 

                                    10 00
  

hodin » Start  1. závodníka 1. kategorie,  

                                    další v pořadí dle startovní listiny 

l             Starty: individuální 

       Vyhlášení výsledků: Průběžně, 1 hod. po dojetí kategorie do cíle 

       Ceny: První tři závodníci v kat. nábor , ml., a st. žactvo  získají diplom a medaili. 

                   Kategorie dorostu  obdrží diplom a věcnou cenu. 

       Předpis: Závodí se podle Pravidel lyžařských závodů SLČR,  

                        soutěžního  řádu ČMP a tohoto rozpisu. 

       Různé: Všichni závodníci, činovníci a obecenstvo se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí!  

                      Za neodevzdané start.číslo bude vysílající složce účtováno 300,-Kč!!!                                                             

                      Případné změny jsou vyhrazeny rozhodnutí soutěžnímu výboru. 

                      Případné odvolání závodu bude oznámeno vedoucím přihlášených oddílů  

                   telefonicky  dne 6.2.2015 do 12 00 hod. 

       Kontakt : Petr Svoboda – mob.: 731029990   

        Tech. delegát bude delegován KSL PK. 

 

        Ředitel závodu : Petr Svoboda             Předseda org. výboru : Josef Svoboda 

        Hl. rozhodčí : ing. Jindřich Podaný      Sekretář závodu : ing. Ondřej Dvořáček 

        Vel. tratí : Jiří Sokol                             Vel. stadionu : František Šulc         


