
SKI Police nad Metují, z.s.   klub běžeckého lyžování 
  

PROPOZICE 
 

Pohárový závod Královéhradeckého kraje 
a veřejný závod pro všechny věkové kategorie 

 

Pořadatel:     z pověření ÚBD KSL KHK  –  SKI Police nad Metují, z.s. 

Datum:    v neděli 6. ledna 2019 
Místo:          Police nad Metují, areál „Nebíčko“ 

Technika: všichni KLASICKY 

Kategorie: minižactvo                nar. 2011 a mladší            500 m 
  nejml. žákyně a žáci       2009 a 2010   1 km 
  mladší žákyně a žáci  2007 a 2008   2 km 
  starší žákyně a žáci  2005 a 2006   3 km 
  žákyně a žáci U15  2004    4 km 
  mladší dorky a dorci  2003    4 km 
  starší dorostenky  2001 a 2002   4 km 
  ženy a juniorky  2000 a starší   4 km 
  starší dorostenci  2001 a 2002   8 km (2 x 4) 
  muži a junioři   2000 až 1979            12 km (3 x 4) 
  muži veteráni   1978 a starší            12 km (3 x 4) 

Start: intervalově po 30s ve dvojicích  -  první kategorie v 10:00 hodin 

Přihlášky: do čtvrtka 3.1.2019, e-mail: skipolice@seznam.cz, Jan Pohl: 608 476 058 

nebo na svazových stránkách 
  V přihlášce musí být uvedeno nezkrácené příjmení a jméno, rok narození,  
  oddílová příslušnost a jméno odpovědného pracovníka s kontaktní adresou  
  přihlašovatele (tel., e-mail) pro zaslání výsledků, nebo pro případ přeložení, či  
  odvolání závodů. 

Startovné: předžactvo 0,-, žactvo 10,-, dorost 20,-, dospělí 30,- Kč za závodníka 
  bude vybíráno při prezentaci 

Prezentace: v závodní kanceláři, v místě startu od 8:45 do 9:30!!! 

Úhrady: na náklad vlastní nebo vysílající složky 

Ceny: závodníci na prvních třech místech v kategorii obdrží diplom a věcnou cenu 

Různé: Závodníci, funkcionáři a diváci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. 
Odvolání, či přeložení z důvodu nedostatku sněhu Vám oznámíme na kontakt 
uvedený v přihlášce. Závodí se dle pravidel lyžařských závodů z r.2016, 
soutěžního řádu na sezonu 2018/2019 a tohoto rozpisu. Závodníci a jejich 
doprovod, členové SLČR, jsou pojištěni na úraz souhrnnou pojistnou smlouvou, 
více na http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/dokumenty 

Informace: Jan Pohl, tel. 608 476 058 

Protesty: do 15 minut po vyvěšení předběžných výsledků v kategorii. 

Schváleno: STK KHK dne 5.12.2018 – Bc. Jana Michlová 

Ing. Jan Pohl  Ing. Josef Havlíček 
ředitel závodu    hlavní rozhodčí 

 
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů SLČR, Královéhradeckého kraje a Města Police nad Metují 
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