LK Jasan Aš z.s.

5. ročník
ROZPIS ZÁVODU

AŠ
12. ledna 2019

ROZPIS ZÁVODU V BĚHU NA LYŽÍCH
AŠSKÉ OKRUHY 2019
Činovníci závodu:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Sekretář závodu:
Velitel tratí:
Velitel stadionu:

Klára Sauerová
Karel Hejzek
Luboš Rychlík
Štěpán Sauer
Petr Walchetseder

Všeobecná a technická ustanovení
Pořadatel:

Lyžařský klub Jasan Aš

Datum závodu:

12. ledna 2019

Místo závodu:

Aš – sportovní areál pod vrchem Háj

Podmínky účasti:

řádně přihlášení závodníci se musí při prezentaci prokázat
platným průkazem SL ČR nebo ČSB, registračním průkazem
a lékařskou prohlídkou (ne starší jednoho roku)
účastníci veřejného závodu podpis na přihlášce, v níž potvrdí
svůj zdravotní stav

Přihlášky:

Přihlášky zašlete e-mailem nejpozději do 11.1.2019 do 19:00
na adresu pořadatele závodu lkjasan@tiscali.cz
Přihlášky musí být napsány na psacím stroji nebo tiskacím
písmem s nezkrácenými křestními jmény, rodným číslem. U
názvu TJ nebo klubu uveďte též čtyřmístné zkratky.

Přihlášky do veřejného závodu:

v době prezentace (15.00-16.00) v závodní kanceláři.

Startovné:

50 Kč za start

Prezentace:

12.1.2018 v 15.00 – 16.30 v závodní kanceláři

Výdej startovních čísel:

v den závodu do 17:00 hodin v závodní kanceláři

Časový pořad závodu:

start první kategorie v 17:30 hodin

Losování:

pátek 19.00 hodin v závodní kanceláři
závodníci veřejného závodu, kteří se přihlásí až při prezentaci,
budou zařazeni za nalosované závodníky v pořadí, ve kterém
podali přihlášku

Závodní kancelář:

budova správce areálu

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje

Parkování:

V místě startu

Ceny:

Podle možností pořadatelů

Kategorie a tratě:

Kategorie
Předžáci
Nejmladší žáci
Nejmladší
žákyně
Mladší žáci
Mladší žákyně
Starší žáci
Starší žákyně
Mladší
dorostenci
Mladší
dorostenky
Starší
dorostenci
Starší
dorostenky
Muži a junioři
Ženy a juniorky

Trať
0,5 km K
1 km K
1 km K

Ročník
2011 a mladší
2009 – 2010
2009 – 2010

2 km K
2 km K
3 km K
3 km K
5 km K

2007 – 2008
2007 – 2008
2004 – 2006
2004 – 2006
2003

3 km K

2003

10 km K

2001 – 2002

5 km K

2001 – 2002

10 km K
5 km K

2000 a starší
2000 a starší

.
Předpis:

Závodí se v souladu s „Pravidly lyžařských závodů 2016“ a v souladu se
„Soutěžním řádem ÚBD pro závodní období 2018 – 2019“

Zvláštní ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozpisu a časového programu z
důvodu nepředvídatelných okolností. V případě nepříznivých sněhových
podmínek bude závod přeložen popř. odvolán telefonicky nebo e-mailem do
10. 1. 2019 na adresu přihlašovatele (adresu a telefon nebo e-mail
odpovědného činovníka uvedeného na přihlášce), před tímto termínem na
webových stránkách www.lkjasan.cz.

Úrazově jsou pojištěni závodníci, doprovod a činovníci - členové SLČR s platným průkazem Svazu
lyžování ČR, členové ČSB s platným průkazem Českého svazu biatlonu.
Protesty:

Dle „Pravidel lyžařských závodů 2016“

Vyhlášení výsledků:

nejpozději 60 minut po dojetí posledního závodníka

Výsledky:

na internetových stránkách www.lkjasan.cz

