
TJ Jiskra Králíky, o.s.  – lyža ský oddíl

EBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
a

ESKOMORAVSKÝ POHÁR

v b hu na lyžích

Po adatel:          TJ Jiskra Králíky, o.s. – lyža ský oddíl ( íslo oddílu 3611903)

Datum:  14. 2. 2009 – sobota

Místo:                  Králíky -  Dolní Hede  (areál poutního domu)

Start:                   10,00 hodin

ihlášky:            Písemn , nejpozd ji do 13. 2. 2009 do 12.00 hod. (s uvedením celého jména, ro ník narození,
subjekt za který  závodník startuje + VT) zašlete na adresu:  Novotný Bed ich,  Dolní 247,
561 69 Králíky, tel.: 737754286, ípadn  elektronicky: skiklub.kraliky@centrum.cz

       Na p ihlášce uve te úplnou adresu p ihlašovatele (kontaktní telefon, fax, e-mail) pro možné
                   oznámení p ípadného p eložení nebo od eknutí závodu.

Prezentace:          V den závodu 8,30 až 9,30 hodin Dolní Hede  v etn  výdeje startovních ísel(místo bude
       ozna eno – areál poutního domu). Za ztrátu startovního ísla ú tujeme K  400,--

Provedení:            K L A S I C K Y  -  intervalový start

Kategorie:
edža ky (2001 a ml.) 500 m K
edžáci (2001 a ml.) 500 m K

žákyn  nejmladší        (1999 – 2000)            500 m  K
žáci nejmladší (1999 – 2000) 500 m  K
žákyn  mladší (1997 – 1998) 1 km K
žáci mladší (1997 – 1998) 1 km K
žákyn  starší (1995 – 1996) 2 km K
žáci starší (1995 – 1996) 3 km K

dorostenky mladší (1993 – 1994) 3 km K
dorostenci mladší (1993 – 1994) 4 km K
dorostenky starší (1991 – 1992) 4 km K
dorostenci starší (1991 – 1992) 6 km K
ženy + juniorky (1990 a st.) 6 km K
muži + junio i (1990 a st.) 9 km K
veterání (nad 40 let) (1969 a st.) 9 km K

Délka tratí dle rozhodnutí po adatele!

Startují:       Závodníci a závodnice bez omezení VT

Startovné:            Neplatí nejmenší žactvo,
      lenové KSL a SL R K :   - žákovské a dorostenecké kategorie K   30,--

           - junio i a dosp lí K  50,--
Ostatní (ne lenové SL R): - žákovské a dorostenecké kategorie K  50,--

                       - junio i a dosp lí K  100,--
      Startovné se platí za každého p ihlášeného závodníka

Podmínky ú asti: lenové SL R - lenský pr kaz SL R, registra ní pr kaz na rok 2009 a léka ská prohlídka
na rok 2009 – dle pravidel SL R. Ne lenové SL R – ob anský pr kaz, mladší d ti v
doprovodu zákonného zástupce

Léka ská služba: Zdravotní za ízení AESKULAP ervená Voda,
dozor na trati zajiš uje HS Jeseníky, stanovišt  Dolní Morava

mailto:skiklub.kraliky@centrum.cz


zné: Závodí se dle pravidel lyžování. Protesty dle Sout žního ádu Svazu lyža R.
Závodníci, funkcioná i i diváci se zú astní  závodu na vlastní nebezpe í.

eložení nebo zrušení závodu sd lí po adatel   (elektronicky, telefonicky) na kontaktní údaje
uvedené na p ihlášce nejpozd ji 13. 2. 2009.

Ubytování:           Po adatel nezajiš uje

Úhrada:        Na náklady vysílající složky

Ceny:     První t i v každé kategorii obdrží diplom, medaili a v cnou cenu.

editel závodu: Novotný Bed ich Hlavní rozhod í: uma Karel Velitel tratí: František Andrlík

Schváleno výro ní sch zí lyža ského oddílu p i TJ Jiskra Králíky, o.s.
zpracování výsledk  zajiš uje - Jana Ponocná, Králíky

zázemí pro realiza ní tým zajiš uje -  Poutní d m

Druchema Praha
tradi ní výrobce lyža ských vosk  SKIVO

sto Králíky
www.kraliky.cz

SPORTEN
tradi ní výrobce sportovních pot eb

Nové M sto na Morav

Alena Jirásková
sportovní pot eby Králíky

Lesy eské republiky, s.p.
Lesní správa Hanušovice

JK CONSULNTING GROUP, s.r.o.

Ludmila Podzimková
Chalupa u pramene
Ekofarma, ubytování, chov zví at
Dolní Hede  49

Obec ervená Voda
www.cervenavoda.czPharmDr. Marie

Vorlí ková
Hradec Králové

Jind ich Valenta – Elko Valenta
prodejna Králíky

Betonárna Jeseník

http://www.kraliky.cz
http://www.cervenavoda.cz

