
Sportovní klub all-izol Polubný  ve spolupráci s Obecním úřadem  Kořenov 
 

POŘÁDÁ 
Z POVĚŘENÍ KRAJSKÉHO SVAZU LYŽOVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE 

 

Kořenovský lyžařský běh  
Vyhlášení poháru KSL LK 2009/2010 

 
Krajský pohárový závod žactva a veřejný závod předžáků, dorostu a dospělých. 

 
Datum konání: 6.března 2010. 
 Místo konání: Kořenov u Obecního úřadu 
Závodní kancelář: Obecní úřad  Kořenov 
 
Kategorie: Předžákyně     2002 a mladší                500 m klasicky                   
 Předžáci    2002 a mladší           500 m klasicky 
 žákyně nejmladší   2001         1 km  klasicky 

2000         1 km  klasicky 
 žáci nejmladší    2001         1 km  klasicky 
     2000         1 km  klasicky 
 žákyně mladší     1999         2 km  klasicky 

1998         2 km  klasicky 
 žáci mladší   1999 2 km  klasicky 

1998         2 km  klasicky 
 žákyně starší  roč.nar. 1997 3 km  klasicky 

1996         3 km  klasicky 
 žáci starší  roč. 1997 3 km  klasicky 

1996         3 km  klasicky 
 dorostenky mladší a starší 1995-92 4 km  klasicky ( 2 x 2km) 
 dorostenci  mladší a starší 1995-92 6 km  klasicky ( 2 x 3km) 
 ženy a juniorky 1991  + 6 km  klasicky ( 2 x 3 km) 
 muži a junioři 1991  + 9 km klasicky ( 3 x 3 km) 
 
Časový pořad: Start první kategorie :  9,00 hod. 
 Způsob startu  -   hromadný     -    Technika běhu  -  klasicky  
 
Přihlášky:               Písemně do  5.března 2010- do 17,00 hod. pozdější přihlášení není možné na              

E-mail:  josef.hejral@t-base.cz  
Losování: Dne 5.3.2010  v Polubném v budově sokolovny. V 18,00 hod 
Prezentace: a výdej startovních čísel  6.3.2010 v závodní kanceláři  od 8,00 hod. 
Startovné: Žactvo   10,00 Kč;  dorost ;  ženy,muži,juniorky, junioři  20,00 Kč  do ročníku 2000 bez 

startovného. 
Hodnocení: 1.  až   3. místo diplom  + ceny 
Časomíra: josef.hejral@t-base.cz 
Výsledky: Budou uveřejněny na  www.t-base.cz 
Různá ustanovení: Pro závody platí Pravidla SLČR a Soutěžní řád ÚBD  2009/2010. 

- V případě nepříznivých sněhových podmínek může být závod do 5.3.2010 
 zrušen. 

- Všichni účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající složky. 
- Diváci a závodníci nečlenové ČSTV se zúčastní na vlastní nebezpečí 
- Pojištění viz. Čl.2.15.4 – SŘ 2009/2010. 
- Za ztrátu startovního čísla účtujeme  300,- Kč 

  
Rozpis byl schválen  ÚB KSL LK  17.2 2010   
 
          Sýkorová Zdeňka František Dudka            ing.Petr Skalický 
předseda  sportovního klubu  hlavní rozhodčí   ředitel závodu 


