I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel:

Katedra tělesné výchovy FEL ČVUT Praha
a lyžařský oddíl VSK Elektro ČVUT Praha

Datum konání:

6. – 8.1.2006

Místo konání:

Jilemnice - prostor startu závodních tratí SKI Jilemnice

Závodní kancelář:

v pátek večer v Jilemnici v prostoru startu SKI areálu Jilemnice.

Účast:

OP Čech a OP Prahy – studenti VŠ
VŠ liga – členové VŠ jednot
Mistrovství Prahy – veřejný závod

Přihlášky:

písemně nejpozději do 5.1.2006 na adresu:
Čestmír Bulíř KTV FEL, Technická 2, 166 27 Praha 6
Nebo elektronický fax 224355893, mobil 606 616 015
e-mail. bulir@feld.cvut.cz
přihláška musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, VT, název
oddílu, název VŠ, kódové číslo závodníka /nebo rodné číslo/ a
vyznačení závodů, kterých se závodník zúčastní.

Prezentace:

pátek 6.1.2006 od 17:00 do 20:00 hod., v sobotu 7.1.2006 od 8:00 do
10:00 hod. a v neděli 8.1.2006 od 8:00 do 9:00 hod. v závodní
kanceláři.
Závodní čísla budou vydávána dle pokynů při prezentaci, při ztrátě
závodního čísla účtujeme 300,- Kč.
Losování: 6.1.2006 porada ve 20:00 hod. v závodní kanceláři. Losování
proběhne po poradě a bude provedeno počítačem.

Hlavní funkcionáři závodu:
Ředitel – Mgr. Čestmír Bulíř
Sekretář – Mgr.Martin Vosáka
Velitel trati – Ing. Jiří Novotný
Hlavní rozhodčí – Michal Kučera
Lékař – MUDr. Zuzana Sommerová
Ubytování, stravování a dopravu pořadatel nezjišťuje.
Úhrada:

závodníci startují na náklady vysílající složky.

Tratě:

závodní tratě v běžeckém areálu SKI Jilemnice.

Časový program:
Pátek 6.1.2006 14:00 – 17:00 trénink na tratích
17:00 – 20:00 prezentace v závodní kanceláři
20:00 – 21:00 porada a losování
Sobota 7.1.2006

8:00 – 10:00 prezentace a výdej startovních čísel.
10:30 start žákovské a dorostenecké kategorie KLASICKY
11:00 start ženy 5 km KLASICKY
11:30 start muži 10 km KLASICKY
Závody: 5 km ženy a 10 km klasicky jsou nominačními závody na AM ČR 2006.
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Vyhlášení vítězů, předání cen po dojezdu posledního závodníka
21:00 losování
Neděle 8.1.2006
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8:00 – 9:30 prezentace a výdej startovních čísel
10:00 start žákovské kategorie KLASICKY
10:00 start dorostenecké kategorie VOLNĚ
10:30 start ženy 10 km VOLNĚ
11:00 start muži 15 km VOLNĚ
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Vyhlášení vítězů, předání cen po dojezdu posledního závodníka
Ceny:

nejlepší závodníci obdrží diplomy a ceny věnované partnery závodu

Startovné:

50,- Kč za každého závodníka
100,- Kč za každého závodníka přihlášeného v den závodu vždy splatné
v hotovosti při prezentaci.
ŽÁKOVSKÉ A DOROSTENECKÉ KATEGORIE NEPLATÍ
STARTOVNÉ

Protesty:

podle pravidel lyžování písemně do 15 minut po ukončení závodu a
vkladem 500,- Kč bez nároku na vrácení při zamítnutí protestu.

Odvolání závodu v případě nepříznivých sněhových podmínek telefonicky dne
5.1.2006 do 18 hodin. Na přihlášce prosíme o spojení – telefon, mobil,
fax, nebo e-mail.
Bezpečnostní opatření: Závodníci a činovníci se zúčastňují závodu na vlastní
nebezpečí.
Za odložené věci na stadionu a v šatnách pořadatel neručí!

