BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Datum konání: 17. – 22. 1. 2016
Organizátor:
 OSÚ BD SLČR ve spolupráci s TJ Lokomotiva Teplice
Místo konání:
 Cínovec, Golfový areál
Časový harmonogram:
neděle 17. 1. 2016

pondělí 18. 1. 2016

úterý 19. 1. 2016

středa 20. 1. 2016

12:00 – 13:30

prezentace

19:00

porada vedoucích družstev – hotel
Panoráma Teplice

Intervalový závod - 2 / 3 / 4 km volně
08:00 – 09:00

výdej startovních čísel – závodní
kancelář Cínovec

09:30

start první kategorie

11:30

květinový ceremoniál

12:00

porada vedoucích družstev –
Cínovec

Intervalový závod – 2/ 3 / 4 km klasicky
08:00 – 09:00

výdej startovních čísel – závodní
kancelář Cínovec

09:30

start první kategorie

11:30

květinový ceremoniál

Trénink na tratích
16:00

čtvrtek 21. 1. 2016

porada vedoucích družstev – hotel
Panoráma Teplice

Štafetový závod – 3 x 2 km klasicky
08:00 – 09:00

výdej startovních čísel – závodní
kancelář Cínovec

09:30
11:30

start štafet dívek
květinový ceremoniál

Disciplíny:







žákyně mladší 2 km volně, klasicky
žáci mladší 2 km volně, klasicky
žákyně starší 3 km volně, klasicky
žáci starší 4 km volně, klasicky
štafety žákyně 3 x 2 km klasicky
štafety žáci 3 x 2 km klasicky

Kontaktní osoba:
 Věra Chvátalová
e-mail : chvatalovav@volny.cz
tel.: 723 542 874
JURY:
ředitel závodu

Michlová Jana

TD:

Hamr Jan

ATD:

Ondrová Kateřina

STK:

Roubíčková Iveta

Soutěžní kategorie:
 starší žáci, starší žákyně r. 2002-2003
 mladší žáci, mladší žákyně r. 2004 – 2005
Soutěžní pravidla:
 Závodí se podle Pravidel lyžování z roku 2013 a dle Soutěžního řádu BD
pro sezonu 2015/2016.
 Závodníci a doprovod, členové SLČR, jsou pojištěni souhrnnou smlouvou
u VZP č. 1310000010.
Činovníci závodu:
Sekretář

Polanská Silvie

Hlavní rozhodčí

Havel Václav/ Veselý Jaroslav

Velitel tratí

Zahrádka František/ Jeřábek Luboš

Velitel stadionu

Polanský Václav

Startér

Vágner Václav

Počet účastníků:
 každý kraj může nominovat maximálně 2 závodníky v každé kategorii a 2
osoby doprovodu (8+2)
Podmínky závodů:
 pro pořádání závodů je nutná účast alespoň 6 závodníků v dané kategorii
 účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným krajem dle
místa trvalého bydliště a potvrzenou lékařskou prohlídkou ne starší 12
měsíců
Přihlášky:
 prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM
2016
 přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému budou poslány na
všechny kraje
Uzávěrka přihlášek:
 do 21. 12. 2015
Vyhlášení výsledků:
 vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy v běžeckém areálu 30
minut po skončení závodů všech kategorii
 předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM 2016
Ceny:
 soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaile, diplom a věcné ceny
 soutěžící na 4. – 6. místě obdrží diplom

