
 
Sportovní klub SKI  JANOV - BEDŘICHOV    

 
                                pořádá  krajský přebor žactva, dorostu a dospělých 
 

JANOVSKÁ  30 
Pořadatel: z pověření  ÚB KLS Libereckého kraje SKI Janov-Bedřichov 
 
Místo: Bedřichov  v Jizerských horách - lyžařský stadion 
 
Termín: sobota 7. 3. 2009 
 
Start: ! intervalový !  v 9:30 žakovské kategorie, v 10:00 dospělí a junioři   
   
Způsob běhu: klasicky 
 
Přihlášky: do pátku 6. 3. 2009 – 12:00 na e-mail: josef.hejral@t-base.cz nebo na adresu 

Lenka Jelínková, Loučná 90, 468 11 Janov n.N. tel.: 483 384 219, fax 485 222 369 
Přihláška musí obsahovat: příjmení, jméno, rok narození, kategorii, VT, oddíl 
závodníka. Připojte i úplnou kontaktní adresu oddílu pro případné odvolání závodu. 

 Přihlašovací formulář je ke stažení na www.t-base.cz (excel) 
 
Prezentace: 8:00 - 9:15 v místě startu  
  
Kategorie:  dívky chlapci  
 dospělí a junioři  15 km                              30 km 
 benjamínci      03 a mladší  300 m  300 m 
 předžáci 01 a 02                            500 m  500 m  
 nejml. žáci 99 – 00   1 km    1 km  
 mladší žáci 97 – 98   2 km    2 km 
 starší žáci 95 – 96   3 km    3 km 
 mladší dorost 93 – 94   5 km    5 km 
 starší dorost 91 – 92   7 km    7 km 
 
Startovné: předžáci zdarma, žáctvo…..10 Kč, dorost…..20 Kč, dospělí………30 Kč 
  
Hodnocení: První tři závodníci z každé kategorie obdrží diplom a věcnou cenu. 

  
Tratě: plán tratí a značení bude vyvěšen v prostoru startu a cíle  
 
Upozornění:          parkování vozidel je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích  
 

               Různé:      Pro závod platí Pravidla SLČR a Soutěžní řád ÚBD 2008/2009 včetně dodatku. V případě 
nepříznivých podmínek může být závod do pátku 6.3.2009 do 14:00 zrušen. Případné zrušení 
pořadatel oznámí  na adresy nebo telefony přihlášených klubů a zveřejní na www.skja.wz.cz 
Případné změny v rozpise nebo v časovém programu jsou vyhrazeny.  
Za ztrátu či neodevzdání startovního čísla pořadatel účtuje 100Kč.  
Zdravotní služba bude zajištěna v místě startu. 
 

Rozpis byl schválen dne         předsedou ÚBD Libereckého kraje Jiřím Řešátkem 
         
      ředitel závodu       sekretář závodu   
   Mgr. Daniel David                 Lenka Jelínková  


