LYŽAŘSKÝ KLUB ŠKODA PLZEŇ o.s.
z pověření
SLČR - KSL Plzeňského kraje UBD
pořádá
závod v běhu na lyžích

VELKÁ CENA PLZNĚ
Přebor Plzeňského kraje žactva, dorostu a dospělých a
současně veřejný závod všech kategorií

Hojsova Stráž, 30.1. - 31.1.2016

ROZPIS ZÁVODU
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Z pověření SLĆR - KSL Plzeňského kraje Lyžařský klub Škoda Plzeň o.s.

Datum a místo:

sobota a neděle 30.1. a 31.1. 2016, lyžařský areál Zámeček, Hojsova Stráž

Discipliny:

Viz následující tabulka.
Kategorie dospělých, dorostu a žactva jako krajský přebor Plzeňského kraje
v běhu na lyžích (So + Ne).
Předžactvo jako veřejný závod (So + Ne).
Současně veřejný závod všech kategorií (So + Ne).

Kategorie

Ročník

1. . předžačky
2. předžáci
3. žačky mladší
4. žáci mladší
5. žačky starší
6. žáci starší
7. dorostenky ml.
8. dorostenci ml.
9. dorostenky st.
10. dorostenci st.
11. ženy a jun.
12. muži a jun.

2006 a ml.
2006 a ml.
2004 – 2005
2004 - 2005
2002 - 2003
2002 - 2003
2000 - 2001
2000 - 2001
1998 - 1999
1998 - 1999
1997 a st.
1997 a st.

SO
1 km K
1 km K
2 km K
2 km K
3 km K
3 km K
3 km K
5 km K
7 km K
7 km K
5 km K
10 km K

NE
1 km V
1 km V
3 km V
3 km V
4 km V 2x2
4 km V 2x2
5 km V
7 km V 5+2
10 km V 2x5
10 km V 2x5
15 km V 3x5
30 km V 6x5

Způsob startu:

sobota: intervalově
neděle: hromadně

Tratě:

Standardní běžecké tratě LK Škoda Plzeň „Zámeček“, Hojsova Stráž
Budou upravené okruhy 1, 2, 3 a 5km, na 1km bude po oba dva dny stopa pro
klasickou techniku.

Podmínky účasti:

Platný průkaz Svazu lyžařů s potvrzenou lékařskou prohlídkou
ne starší 12 měsíců. (PLZ čl.215.5.1.)
U neregistrovaných (příchozích) závodníků ve veřejném závodě podepsané
„Prohlášení o rizikovosti“
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Přihlášky:

Zašlou oddíly s uvedením kategorií a roku narození na adresu:
Naďa Ledvinková, Veská 7, 326 00 Plzeň,
e-mail: nadaledvinkova@seznam.cz, popř. telefonicky
724813826 nejpozději do čtvrtka 28.1.2016.
Uveďte kontakt pro případné odvolání závodu

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje. Omezený počet lůžek v ubytovně
„Zámeček“ e-mail: nadaledvinkova@seznam.cz tel.724813826

Startovné:

30,- Kč za řádně přihlášeného závodníka (žactvo a dorost)
50,- Kč za řádně přihlášeného závodníka (dospělí)
Dvojnásobné startovné při přihlášení při prezentaci na místě
Startovné se platí za každého prezentovaného závodníka při
prezentaci.

Závodní kancelář:

Na „Zámečku“, v sobotu 30.1.2016. od 9.00 v neděli 31.1.2016
od 8.00 hod. do ukončení závodu.

Prezentace:

V závodní kanceláři, sobotu 9.00 - 10.30 hod. v neděli 8.00 - 9.30.hod.

Startovní čísla:

Budou vydávána v den závodu při prezentaci vedoucím závodníkům. Za
neodevzdané startovní číslo bude účtováno 100,- Kč.

Tituly a ceny:

V krajském přeboru získá vítěz titul „Přeborník kraje“, závodníci na prvních
třech místech pak diplom a medaili.
Ve veřejném závodě závodníci na prvních třech místech drobné ceny.
Poznámka: Přebor kraje může být vyhlášen, pokud bude v kategorii
klasifikováno min. 5 závodníků, nejméně ze 3 klubů, které nemusí být
zařazeny v daném KSL.(platí i pro II.VTŽ, v ostatních kat. se VT nepočítá)

Zdravotní zajištění:

v místě závodu + HS

Technická ustanovení:
Časový rozvrh:

Start první kategorie v sobotu v 11.00, v neděli v 10.00 dále dle rozpisu na
místě.

Předpis:

Závodí se podle Pravidel lyžařských závodů SLČR, Soutěžního řádu na sezónu
2015/2016 a tohoto rozpisu.

Trénink:

Dne 29.1. od 15.00 do 17.00 hod. Dne 30.1. od 15.00 do 17.00.

Protesty:

Do 30 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků, dále dle Pravidel SL ČR.

Vyhlášení výsledků:

Do 30 minut po dojetí posledního závodníka.

Různé:

Závodníci, činovníci a obecenstvo se zúčastní na vlastní nebezpečí a na
náklady vysílající složky nebo své vlastní.
Pořadatel neručí za škody závodníkům, činovníkům a obecenstvu vzniklé ani
jimi způsobené.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek si pořadatel vyhrazuje
právo přeložit závod na náhradní trať nebo upravit délku tratí.

Odvolání závodu:

Bude oznámeno telefonicky na kontakt uvedený v přihlášce nejpozději
v čtvrtek 28.1.2016 večer.

Činovníci závodu:

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Sekretář závodu:
Velitel tratí:
Hospodář:

Vladimír Panuška
Jiří Vogeltanz
Naďa Ledvinková
František Janoušek ml.
Marie Huříková

Hlavní rozhodčí : Jiří Vogeltanz v.r.
Tento rozpis schválil SL ČR – KSL PK - ÚBD dne : 5.1.2016

Ředitel závodu : Vladimír Panuška v.r.

