
Propozice 

Mistrovství KSL JmK a přeboru župy krále Jiřího ČOS    

v běhu na lyžích Blansko 17.1. 2010 
Všeobecná ustanovení: 

Pořadatel               : KSL Jm kraje, ÚBD 

Tech. uspořádání  : TJ Sokol Blansko, oddíl běžeckého lyžování 

Datum, místo        : 17.1. 2010,  Sloup v Mor. krasu. Závodní kancelář v  místě závodu.  

Přihlášky               : Písemné nebo el. poštou, na adresu: Jiří Roučka, Jiráskova 36, 678 01 

                                Blansko,  nebo na e-mail: juragamba@seznam.cz do 15.1. 2010. 

                                Výjimečně v záv. kanceláři v den závodu za dvojnásobné startovné. 

Prezentace             : Dle časového rozpisu v závodní kanceláři. 

Právo startu           : Všichni řádně přihlášení účastníci. Za zdravotní způsobilost odpovídá 

                                 vysílající složka, nebo sám závodník ( zák. zástupce).                                       

Startovné               : Žactvo, dorost - 20,- Kč, ostatní – 30,- Kč za přihlášeného závodníka. 

                                 závodníci  TJ pořadatele startovné neplatí. 

Informace              : Jiří Roučka, Jiráskova 36, 678 01 Blansko, tel.: 515538524. (večer) 

Technická ustanovení: 

Kategorie a tratě    : Žactvo nejmladší                            1  km                       klasicky    00 a ml 

                                 Žactvo 11 – 12 let  (mladší)           2   km                      klasicky    99/98 

                                 Žactvo 13 – 14 let  (starší)             3   km                         volně      97/96 

                                 Dorost 15 – 16 let   (mladší)          4  km                          volně      95/94 

                                 Dorost 17 – 18 let   (starší)            5  km                          volně      93/92  

                                 Ženy a juniorky                              5  km                          volně     71/91 

                                 Ženy    40 a více                             5  km                          volně     do 70 

                                 Muži a junioři                               10  km                          volně     71/91 

                                 Muži    40 a více                           10  km                          volně     do 70 

Start závodu           : V prostoru Sloupská luka – Sloup v Mor. krasu.  

                                 Hromadné starty.  

Předpis                   : Závodí se dle pravidel lyžařských závodů a těchto propozic.                                 

 

.Časový pořad závodu: 

                  Prezentace                                                      9,00 – 9,45 hod. 

                  Start 1. kategorie                                        10,30 a dále postupně dle kat. 

                  Vyhlášení výsledků                                      průběžně, konec cca 13,30  

                   

Tratě:  Tratě budou z důvodů ochrany přírody a životního prostředí vyznačeny až v neděli 

              17.1. 2010. 

Tituly, ceny: Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a drobnou cenu, dle možností 

                       pořadatele. 1. závodník, člen SLČR získává titul mistra Jm kraje. 

                                          1. závodník, člen ČOS ŽKJ získává titul přeborníka župy KJ.  

Občerstvení: Každý závodník obdrží po závodě občerstvení. 

 

Přeložení, odvolání: V případě změny sněhových podmínek může být  závod přeložen nebo, 

v krajním případě zrušen. Předem přihlášené výpravy  budou informovány. Pro ostatní 

informace na tel. čísle 515538524 nebo E-mail: juragamba@seznam.cz.,  

Sledujte stránky:  http://www.behnalyzich.cz/ . 

 

                                                   

                                                                     Propozice schváleny    10.1. 2010. 
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