PROPOZICE

Veřejného závodu v běhu na lyžích v kategorii dospělých a současně
43. ročníku memoriálu S. Hernycha
Pořadatel:

TJ Jiskra Králíky, z.s. – lyžařský oddíl (číslo oddílu 3611903)

Datum:

11.2.2018 – neděle

Místo:

Králíky - Dolní Hedeč, rozhledna VAL (v případě nedostatku sněhu u rozhledny Val bude místo startu
upřesněno na místě v den konání závodu. (POZOR – termín je bez záruky, v plánované trase závodu je
problém se sněhem)

Start:

10:00 hodin hromadný start všech kategorií

Prezentace:

V den závodu 8:30 až 9:30 hodin Dolní Hedeč (místo bude označeno)

Přihlášky:

A) Písemně (s udáním celého jména, ročník narození, subjekt za který závodník startuje) zašlete nejpozději
do čtvrtka 08.2.2018 elektronicky: skiklub.kraliky@centrum.cz. Na přihlášce uveďte úplnou adresu
přihlašovatele (kontaktní telefon, fax, e-mail) pro možné oznámení případného přeložení nebo odřeknutí
závodu.
B) V den konání závodu v místě prezentace od 08.30 – 09.30 hod.

Provedení:

K L A S I C K Y - hromadný start

Kategorie:

Ženy, juniorky
Junioři, dorostenci
Muži A
Muži B
Muži C
Muži D

(2000 a starší)
(17 – 18 let, ročník 2002 – 2000)
(19 – 39 let, ročník 1979 – 1999)
(40 – 49 let, ročník 1969 – 1978)
(50 – 59 let, ročník 1959 – 1968)
(nad 60 let, ročník 1958 a starší)

10 km
10 km
30 km
30 km
30 km
30 km

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje

Startovné:

100,-Kč – splatné při prezentaci (za každého přihlášeného závodníka)

Různé:

Závodí se dle pravidel lyžování. Závodníci, funkcionáři i diváci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. Přeložení
nebo zrušení závodu oznámí pořadatel na webové stránce www.skiklubkraliky.estranky.cz, popř. na základě tel.
dotazu na telefonním čísle 737754286 – Novotný Bedřich) nejpozději 9.2.2018.
Za ztrátu čísla účtujeme 400,-- Kč.

Ceny:

První tři v každé kategorii obdrží finanční cenu a diplom.

Řed. závodu: Novotný Bedřich

Hlavní rozhodčí: Divíšek Jan

Velitel trati: František Andrlík

Schváleno výroční schůzí lyž. oddílu při TJ Jiskra Králíky, z.s., zpracování výsledků zajišťuje firma - Jana Ponocná, závodníci se účastní na vlastní
nebezpečí. Akce je schválena příslušným orgánem státní správy lesů pro Pardubický a Olomoucký kraj.

Lesy České republiky, s.p.

Město Králíky
www.kraliky.cz

Alena Jirásková
sportovní potřeby Králíky

Druchema Praha
tradiční výrobce lyžařských vosků
SKIVO

Obec Červená Voda
www.cervenavoda.cz

