
                                                                R O Z P I S 
krajského závodu v běhu na lyžích klasicky a volnou technikou, 

                                        Novoveská 15 -     „ Memoriál Zdeňka Škrabala „ 
                                             veřejný závod, přebor okresu Olomouc 
                                           
                                     ---------------------------------------------------------------------- 
 
Pořadatel :  Sportovní klub policie  Olomouc - oddíl lyžování 
 
Datum závodu :   1. 3. 2015  ( neděle ), start v 10.15 hod. nejml. žáci 
 
Místo konání :     Nová Ves - areál SKP Olomouc 
 
Kategorie a disciplíny : 
 

 l. nejmladší žáci 2005 a mladší      1 km  klasicky 
2. nejmladší žákyně                       2005 a mladší      1 km  klasicky  
3. žáci mladší                                 2003-2004           2 km  klasicky  
4. žákyně mladší 2003-2004           2 km  klasicky  
5. žáci starší                                   2001-2002           3 km  volně  
6. žákyně starší 2001-2002           3 km volně 
7. dorostenci mladší                       1999-2000           5 km volně  
8. dorostenky mladší                      1999-2000           5 km volně 
9. dorostenci starší                         1997-1998           10 km volně 

10. dorostenky starší                        1997-1998           5 km volně  
11. junioři + muži A                        1976-1996           15 km volně  
12. juniorky + ženy 1996 a starší        5 km volně  
13. muži B                                       1975 a starší        15 km volně 
14. policisté a veteráni PČR                                        10 km volně      
 
Účast : Závodu se mohou zúčastnit všichni řádně přihlášení závodníci,registrovaní členové  
            SL ČR , kteří se prokáží  čl. průkazem, vylepenou známkou a reg.  Průkazem  
            s platnou lékařskou prohlídkou ne starší 1 roku. Účast není omezena VT.   
            U neregistrovaných  stačí  platná lék.  prohlídka ne starší 1 roku. 
 
Předpis : Závodí se dle platných PLZ a tohoto rozpisu.   
 
Přihlášky : písemně do 25.2.2015  (. den odeslání emailu  ) 
                    na adresu :    email – sustr.zd@seznam.cz 
                                                                       
Přihláška musí obsahovat jméno závodníka, ev. číslo závodníka, rok narození, TJ nebo klub, 
VT a adresu s tel. číslem vedoucího, příp. emailovou adresou, kterému budou oznámeny 
změny, příp. odvolání závodu. 
Příchozí se mohou přihlásit na místě při prezentaci. 
 
Losování : veřejné v pátek  27.2. 2015 v 16.00 hod. Nová Ves u Rýmařova v závodní  
                   kanceláři 
 
Závodní kancelář : V den závodu v lyžařském areálu SKP Olomouc 
 
Prezentace : V závodní kanceláři v areálu SKP,  1. 3. 2015 v době od 08.30 do 09.45    
                       hod., při prezentaci budou vydána startovní čísla. 
 



Startovné : Za  každého přihlášeného závodníka  muži a ženy 50,- Kč, ostatní 30,- Kč,  
                    za dodatečně přihlášeného závodníka dvojnásobek, změna jména v oddílu a  
                    kategorii místo přihlášeného zdarma.  
                     Startovné je splatné při prezentaci. 
 
 
Ceny : Vítěz a závodníci na 2. a 3. místě v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu 
 
Protesty : Dle platných PLZ - závod kat. " B " písemně s vkladem 300,- Kč. 
 
Zdravotní služba :  V prostoru startu a cíle 
 
Čas startu :  Start prvního závodníka v 10.15 hod. 
 
Vyhlášení výsledků :  cca půl hodiny po dojetí posledního závodníka 
 
Různé :  Závodníci, činovníci,doprovod-členové ČSTV s platným průkazem   
               SLČR jsou pojištěni souhrnnou pojistnou smlouvou u pojišťovny   
               KOOPERATIVA.  
              Ostatní se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. 
 

                  - za ztrátu start. čísla nebo jeho poškození se účtuje poplatek 500,-  Kč 
    - úhradu nákladů závodníků hradí vysílací složka 
    - příp. odvolání závodu bude oznámeno do čtvrtka 26. 2. 2015 na adresy činovníků  
      uvedených v přihlášce ( popř. tel.č.) 

       
 
Činovníci závodu : 
 

Ředitel závodu :        Jan Pečínka 
Hl. rozhodčí:             Zbyšek Škrabal  
Velitel tratí:              Lolek Pavel, Šustr Zdeněk 
Sekretář :                  Veselá Eva 

 
 
                                                                                                 
 
Zbyšek  Škrabal                                                                      Jan Pečínka  
 .......................                                                                                ..................... 

Hlavní rozhod čí                          ředitel závodu     
 
 
 

    
 


