Mistrovství České republiky v běhu na lyžích staršího žactva
Pořadatel:
Místo:
Datum:
Účast:

TJ SVS Krkonoše Vrchlabí ve spolupráci s TJ LO Spartak Vrchlabí
Vrchlabí – lyžařský běžecký areál Vejsplachy
8. – 10. 2. 2019
Registrovaní žáci a žákyně roč. 2004 - 2006 a zahraniční závodníci

Na prvním závodě, kterého se závodník účastní, musí předložit registrační průkaz s potvrzenou oddílovou
příslušností (hostováním) a potvrzením o lékařské prohlídce. Přihlášení cizinci se musí prokázat Mezinárodní
licencí.
Kategorie a tratě:
Kategorie

Pátek 8. 2. 2019

Žákyně st. 2006

Norský sprint klasicky

3 km volně inter. start

Žákyně st. 2005

Norský sprint klasicky

3 km volně inter. start

Žáci st. 2006

Norský sprint klasicky

4 km volně inter. start

Žáci st. 2005

Norský sprint klasicky

4 km volně inter. start

Žákyně st. 2004 – U15 Norský sprint klasicky

4 km volně inter. start

3 km klasicky mass

Žáci st. 2004 – U15

5 km volně inter. start

4 km klasicky mass

Norský sprint klasicky

Sobota 9. 2. 2019

Neděle 10. 2. 2019
Štafeta 3x2 km klasicky
Štafeta 3x3 km klasicky

Kontakt:
Jan Martin johnymartin@seznam.cz
Přihlášky: elektronicky na adrese www.czech-ski.com dle SŘ do 6. 2. 2019 - 20:00 hodin
Závodní kancelář: prezentace a porady v zasedací místnosti na fotbalovém stadionu ve Vrchlabí Vejsplachy.
100m od startu a cíle.
Startovné:

50,- Kč se platí za prezentovaného závodníka.
V závodě team sprintu (ve štafetách) se platí 50,- Kč za každého člena družstva.
Startovné bude vybíráno v hotovosti při prezentaci.

Předpis:

závodí se podle platných Pravidel lyžařských závodů, Soutěžního řádu pro závodní období
2018/2019 a tohoto rozpisu. Případné změny jsou vyhrazeny na rozhodnutí soutěžního výboru.

Protesty:

podle Pravidel lyžařských závodů. Vklad 500,- kč.

Přeložení nebo zrušení závodu: v případě nepříznivých sněhových podmínek bude po dohodě s STK ÚBD
SLČR závod zrušen nebo přeložen. Informace bude 4. 2. 2019 na stránkách www.czech-ski.com
www.krkonoše-vrchlabi.cz .
Pojištění:

závodníci a jejich doprovod jsou pojištěni souhrnnou pojistnou smlouvou. Info na www.czechski.com
Ubytování: pořadatel nezajišťuje
Doprava a stravování: pořadatel nezajišťuje
Zdravotní služba: Horská služba
Vyhlášení výsledků: každý den po skončení závodů v místě startu.
Různé:
- za neodevzdané startovní číslo bude vysílající složce účtováno 500,-Kč.
- diváci a nečlenové SLČR se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
- za odložené věci pořadatel neručí.
- parkovat pouze na vyhrazených parkovištích
Funkcionáři závodu:
TD FIS: Michal Kučera ml.
ATD: Markéta Augustiňáková
zástupce STK: Iveta Roubíčková

ředitel závodu: Jan Martin
hlavní rozhodčí: Michaela Háková
předseda org. v.: Karolína Grohová
sekretář závodu: Lucie Jandurová

Program závodů
čtvrtek 7. 2. 2019:

14:00 – 17:00
13:00 – 18:00
18:00

prezentace v ZK
oficiální trénink
porada a losování pro 1. den v ZK

pátek 8. 2. 2019

od 7:00
8:00 – 9:30
8:00 – 9:50
10:00
15:00 – 18:00
18:00

otevřeny tratě pro servismany
výdej startovních čísel v ZK
oficiální trénink
start první kategorie
oficiální trénink
porada a losování pro 2. den v ZK

sobota 9. 2. 2019

od 7:00
8:00 – 9:30
8:00 – 9:50
10:00
15:00 – 18:00
18:00

otevřeny tratě pro servismany
výdej startovních čísel v ZK
oficiální trénink
start první kategorie
oficiální trénink
porada a losování pro 3. den v ZK

neděle 10. 2. 2019

od 7:00
8:00 – 9:30
8:00 – 9:50
10:00

otevřeny tratě pro servismany
výdej startovních čísel v ZK
oficiální trénink
start první kategorie

Tento rozpis byl schválen STK SLČR (Iveta Roubíčková) dne 10.12.2018.
ředitel závodu
Jan Martin

předseda org. výboru
Karolína Grohová

Informace o ubytování:
Ubytování a stravování si můžete mimo jiné objednat na níže uvedených adresách.
 Infocentrum Vrchlabí, tel. 499 405 744, www.krkonose.eu
 www.hory-krkonose.cz/ubytovani-krkonose/
 Resort Eden Herlíkovice - https://eden-herlikovice.cz/
 Pension Imlauf - http://www.pension-imlauf.cz/
 Hotel Zelena Marina - http://zmarina.cz/
 Pension Marathon - http://www.pensionmarathon.cz/
 Wellness Hotel Gendorf - http://www.gendorf.cz/cs
 Hotel Labuť - http://www.hotellabut.cz/
 Hotel TTC Vrchlabí - http://www.hotel-ttc.cz/
 Hotel Svět Harmonie - https://svetharmonie.cz/
 Pivovarská bašta - http://www.pivovarskabasta.cz/cs
 Pension 222 + 220 - http://pension444.cz/pension222/
 Penzion Fénix - http://www.ubytovanifenix.cz/
 Hotel Vyhlídka - http://hotelvyhlidka.eu/
 Penzion Trautenberk - www.trautenberk.cz

