
TJ Dukla Liberec, z.s. a ASO Dukla Liberec

Místo: Liberec, sportovní areál Vesec
Přihlášky: do 24.9.2020 na  www.czech-ski.com pro registrované,

ostatní e-mailem na zbynekvalousek@gmail.com,
Startovné 100,-Kč/den, platba u prezentace
 
Závodní kancelář: správní budova ve Vesci, 1. patro
Prezentace: Platný členský průkaz SLČR pro rok 2020 a registrační průkaz

závodníka s platnou lékařskou prohlídkou ne starší 12 měsíců.
Kategorie: U16 (2005), U18, U20 a dospělí
Hodnocení:  Mistrem(-yní) ČR pro rok 2020 se stává nejlépe umístěný

registrovaný závodník(-ice) SLČR a získává titul “Mistr(-yně) ČR v
běhu na kolečkových lyžích volnou technikou na ...km ”.

Kolečkové lyže: jednotné lyže dodá ÚBD SLČR. Závodníkovi jsou přiděleny
15 minut před startem. Manipulace s nimi je ZAKÁZÁNA.

Podmínka účasti: Účastníci závodů M-ČR na KL jsou povinni po celou dobu závodů
používat přilbu a brýle!

Lékařská služba: Během dne závodu zajištěn lékař.
Ubytování:  Pořadatel nezajišťuje.
Protesty:  Dle pravidel lyžařských závodů.

Vedení závodu:  Zbyněk Valoušek (tel: 724314095 )
Ředitel závodu: Arnošt Hlaváček,
Technický delegát: Zdeněk Seidl
Hlavní rozhodčí: Karel Falka
Časomíra: Roman Šťastný, Petr Klikorka www.sport-casomira.cz 

pořádají:

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
v běhu na kolečkových lyžích

26.-27.9.2020

http://www.czech-ski.com
mailto:zbynekvalousek@gmail.com
http://www.sport-casomira.cz


ČASOVÝ ROZPIS:
sobota 26.9.2020 Mistrovství ČR volnou technikou - sprint

STARTOVNÍ LISTINA BUDE ZVEŘEJNĚNA V PÁTEK 25.9.
8:00 - 9:45  prezentace závodníků a výdej čísel
9:00  porada vedoucích družstev (Vesec)
8:00 - 9:55 oficiální trénink
10:00  start kvalifikace 
11:45  cca konec kvalifikace
12:00  start finálových jízd (finále B, finále A)
očekávaný konec v 13:00
Finále pojede prvních deset z každé kategorie.
Závodit se bude ve finále A (1.-5.) a ve finále B (6.-10.).
Vyhlášení výsledků sprintu bezprostředně po dojetí posledního finále.
Následovat bude vyhlášení Českého poháru za zimu 2019/2020. 

neděle 27.9.2020 Mistrovství ČR volnou technikou - individuální závod
8:00-8:45 oficiální trénink
8:00  výdej startovních čísel
9:00  start první kategorie
dorostenky ml. (U16) - 5 km 1 kolo + sprint
dorostenci ml. (U16) - 7,5 km 2 kola
dorostenky st. (U18) - 7,5 km 2 kola
dorostenci st. (U18) - 10 km 3 kola
juniorky (U20) a ženy - 10 km 3 kola
junioři (U20) a muži - 15 km 4 kola

Start intervalově.
Vyhlášení výsledků do 30-ti minut po dojetí poslední kategorie

Akce probíhá za podpory statutárního města Liberec a Libereckého kraje.

Tento rozpis byl schválen STK ÚBD SLČR dne ....

Hlavní partneři Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR :

Hlavní partneři Mistrovství ČR:


