1. Krajský závod Olomouckého kraje

sobota 19.12.2009

Volnou technikou

Praděd, Sporthotel Kurzovní

Pořadatel:

Ve spolupráci:

Sponzoři:

Za finančního přispění:

Pořadatel: FENIX SKI TEAM JESENÍK
Datum:
sobota 19.12.2009
Místo:
Praděd, Sporthotel Kurzovní (1 335 m n. m.)
Přihlášky - do 17.12.2009:
a) elektronicky na adrese: feje@feje.cz
b) v nezbytných případech poštou na adresu pořadatele:
FENIX SKI TEAM, P.O. Box 77, 790 01 Jeseník
Start a cíl: Sporthotel Kurzovní, plocha před hotelem
Způsob startu: intervalově, start prvního závodníka v 10:00 hod.
Závodní kancelář: Sporthotel Kurzovní
Lékařská služba: po dobu závodu, jinak HS Ovčárna
Ubytování, doprava, stravování: pořadatel nezajišťuje
Různé:
Za neodevzdané startovní číslo bude vysílající složce
účtováno 300,- Kč. Všichni závodníci a jejich doprovod, členové
ČSTV jsou pojištěni na úraz u pojišťovny Kooperativa. Ostatní se
účastní závodu na vlastní nebezpečí. Za odložené věci pořadatel
neručí.
Upozornění - pravidelná kyvadlová doprava: Z parkoviště Hvězda
zajišťuje přístup na parkoviště Ovčárna pravidelná kyvadlová
doprava. Směr nahoru (Hvězda - Ovčárna): 8:00. Směr dolů
(Ovčárna - Hvězda): 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:05.
Úhrada startovného: závodníci startují na náklady vysílající složky
Zrušení závodu: V případě nepříznivých klimatických
podmínek bude po dohodě s STK ÚBS SLČR závod
zrušen. Informace o zrušení budou od 17.12.2009 na
www.feje.cz. Písemně přihlášení budou vyrozuměni na
telefon uvedený v přihlášce.
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Předpis: Závodí se podle Soutěžního řádu 2009/10, jeho doplňků
a tohoto rozpisu. Případné změny jsou vyhrazeny rozhodnutí
soutěžního výboru.
Kategorie:
minižačky
2002 a mladší
0,5 km klasicky
minižáci
2002 a mladší
0,5 km klasicky
předžačky
2000-2001
1 km klasicky
předžáci
2000-2001
1 km klasicky
žačky mladší
1998-1999
2 km volně
žáci mladší
1998-1999
2 km volně
žačky starší
1996-1997
3 km volně
žáci starší
1996-1997
3 km volně
dorostenky mladší
1994-1995
4 km volně
dorostenci mladší
1994-1995
5 km volně
dorostenky starší
1992-1993
5 km volně
dorostenci starší
1992-1993
7 km volně
juniorky
1990-1991
5 km volně
ženy
1989 a starší
5 km volně
junioři
1990-1991
10 km volně
muži
1989 a starší
10 km volně
Vyhlášení výsledků: ihned po skončení závodů - Sporthotel
Kurzovní, plocha před hotelem
Protesty: dle Pravidel lyžařských závodů, do 30 minut po
vyhlášení výsledků, po vkladu 500,- Kč
Startovné: 30,- Kč za závodníka od ml. žactva bude vybíráno při
prezentaci za každého přihlášeného závodníka.
Ředitel závodu:
Ing. Martin Hausner
Předseda org. výboru: Roman Peštuka
Sekretář závodu:
Ing. Ivana Tejchmanová
Velitel tratí:
Tomáš Polák, Karel Štefl
Hlavní rozhodčí:
Josef Brzobohatý
Pořad závodů:
8:00-9:30 hod. prezentace
10:00 hod.
start prvního závodníka

