Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice
oddíl běžeckého lyžování
pořádá
z pověření Svazu lyžařů České republiky

18. ročník

Malé Krušnohorské třicítky
veřejné závody
norský sprint volnou technikou
Nové Město v Krušných horách
10. března 2018
Náhradní termín za závody zrušené 13.-14.1.2018 a 10.-11.2.2018
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sobota 10. března 2018

MALÁ KRUŠNOHORSKÁ TŘICÍTKA
18. ročník

NORSKÝ SPRINT VOLNĚ
Datum a místo konání :

sobota 10.3.2018, Nové Město v Krušných horách,
lyžařský běžecký stadion

Kategorie

ročník

trať

Minižáci a minižákyně

2010 a ml.

cca 0,2 km V

Nejmladší žáci a žákyně

2008 - 2009

cca 0,2 km V

Mladší žáci a žákyně

2006 - 2007

cca 0,5 km V

Starší žáci a žákyně

2004 - 2005

1 km V

Ostatní

2003 a st.

1 km V

Prezentace :

v závodní kanceláři - lyžařský stadion Nové Město v Kr.h. do 9,45 h

Pořad závodu :

start kvalifikace 10,30 h, start rozjížděk cca 11,30 h

Podmínky účasti :

závodníci startují na zodpovědnost vysílající složky

Závodní systém:
1. všichni závodníci jedou 1 kvalifikační kolo
2. podle pravidel norského sprintu budou závodníci podle časů rozřazeni do rozjížděk
(např. 3 nejrychlejší do skupiny A, 4.-6. do skupiny B atd.)
počet závodníků v rozjížďkách bude stanoven podle počtu účastníků (bude-li malý
počet účastníků, mohou mít rozjížďky např. jen 3 závodníky
3. určený počet závodníků z rozjížďky může postoupit do vyšší skupiny (např. při třech
závodnících ve skupině bude nejrychlejší postupovat výše, druhý zůstává, nejpomalejší
sestupuje)
4. pojedou se 2 kola rozjížděk
5. pořadí po druhé rozjížďce určí konečné pořadí
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Všeobecné podmínky
Přihlášky :

do čtvrtka 8.3.18 20,00 h ! členové SLČR on-line na webu SLČR,
výjimečně na e-mail martin.machold@autocont.cz (i během pátku dop.)
nebo na místě do 9,30

Startovné :

startovné 30 Kč

Občerstvení :

v cíli (čaj, sušenka)

Zdrav. zabezpečení :

dozor kvalifikovaného zdrav. pracovníka

Ceny :

diplomy pro první 3 závodníky v každé kategorii, drobné ceny

Předpis :

závodí se v souladu s Pravidly lyžařských závodů, Soutěžním řádem
ÚBD SLČR pro rok 2017/2018 a ustanoveními tohoto rozpisu

Všeob. ustanovení :

všichni závodníci se zúčastní na základě individ. pojištění a na
zodpovědnost vysílající složky

Činovníci závodu :

Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Časomíra
Velitel tratí
Velitel stadionu
Velitel kontrol
Sekretář

Luboš Jeřábek
Václav Polanský
Martin Machold
Vlastimil Žilinský
Petr Háněl
Yvona Rubášová
Silvie Polanská
Luboš Jeřábek v. r. - ředitel závodu
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