1. ročník horského běhu

Lučanské rozhledny
délka 12.000 m, převýšení +350 m, -350m

Pořádá:

SKI CLUB WOLFGANGA SAMESCHE

9. 10. 2016 – neděle, 10.10 hodin

Pořadatel závodu: SCWS Lučany nad Nisou,
Termín a čas konání: 9. 10. 2016, neděle, 10.10 hodin
Místo konání: Lučany nad Nisou – Jizerské hory
Kategorie: muži A (do 39 let, roč. 1996 – 1977)
muži B (40 – 49 let, roč. 1976 – 1967)
muži C (50 – 59 let, roč. 1966 – 1957)
muži D (60 – 69 let, roč. 1956 – 1947)
muži E (nad 70 let, roč. 1946 a starší)
ženy A (do 34 let, roč. 1996 – 1982)
ženy B (35 – 44 let, roč. 198 – 1972)
ženy C (45 – 54 let, roč. 1971 – 1962)
ženy D (nad 55 let, roč. 1961 a starší)
Přihlášky: předem 7. 10. 2016 do 15.00 hodin na e-mail: info@sport-casomira.cz, nebo
v den závodu 9. 10. 2016 do 9.30 hodin.
Startovné: 50,- Kč, úhrada při prezentaci
Prezentace: 8.00 – 10.00 hodin v kanceláři závodu
Kancelář závodu: Lučany nad Nisou, Sportovní areál Krojčenk
Start závodu: 10.10 hodin, Sportovní areál Krojčenk, všech kategorií je hromadný
Cíl závodu: Sportovní areál Krojčenk
Trať závodu: 12.000m, stoupání +350 m, klesání -350 m
Povrch závodu: louky, lesní a polní cesty
Značení tratě: standardní značení (odbočky, foliová páska, kilometráž)
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po zveřejnění předběžných
výsledků s vkladem 200,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá vklad
ve prospěch pořadatele
Ceny: finanční nebo věcné obdrží první tři závodníci v každé kategorii dle možností
pořadatele
Občerstvení: zajištěno pro každého závodníka v cíli
Lékařská prohlídka: podáním přihlášky, závodník prohlašuje zdravotní způsobilost
pro závod
Různé: všichni závodníci, činovníci a diváci se zúčastňují závodu na vlastní
nebezpečí,
za ztrátu osobních věcí pořadatel neručí
Informace: Zdeněk Zoubek,
mobil: 724 689 168,
e-mail: zdenek.zoubek@email.cz

