
 
 

 
pořádá z pověření krajského svazu lyžování Libereckého kraje 

14.ROČNÍK MEMORIÁLU WOLFGANGA SAMESCHE 
 

pohár Libereckého kraje v běhu na lyžích pro mladší, starší žactvo a dorost 
 

Datum konání závodu:  ned ěle 11. ledna 2009  Lučany n.N.  

 areál Krojčenk, standardní homologované tratě č.h.6-11/200 

 

kategorie : nejmladší žactvo 2001 a mladší  600 m veřejný závod s hromadným startem  

nejmladší žactvo 1999 – 2000 1 km klasicky 

mladší žákyně  1997 - 1998  2 km 

mladší žáci  1997 - 1998  2 km 

starší žákyně  1995 - 1996  3 km 

starší žáci  1995 - 1996  3 km 

  dorostenky mladší 1993 – 1994 4 km ( 3 + 1 ) 
dorostenci mladší 1993 – 1994 5 km ( 3 + 2 ) 

  dorostenky starší 1991 – 1992 5 km ( 3 + 2 ) 

  dorostenci starší 1991 – 1992 7 km ( 3 + 3 + 1 ) 
 
Závodí se volnou technikou, nejmladší žactvo klasic ky !! 
Start první kategorie v 9,30 hod., nejmladší žactvo  hromadn ě ostatní kategorie intervalov ě. 
Přihlášky: písemně do pátku 9.1.2009 na pozd ěji  došlé p řihlášky nebude brán z řetel  

na adresu Ji ří Řešátko Lu čany nad Nisou č.p.675,  468 71  telefon 606 509 696 

e-mail: josef.hejral@t-base.cz  

 
Presentace a losování: pátek 9.1.2009 v 17,00 hod – klubovna sportovního areálu Krojčenk 
Výdej startovních čísel: v den závodu v sportovním areálu Krojčenk od 8,00 do 9,00hod.  
Vyhlášení výsledk ů:  průběžně, nejdříve 30 minut po doběhnutí posledního závodníka v  

kategorii. Vítězové obdrží diplom, medaile a věcnou cenu. 
Startovné :   Nejmladší žactvo zdarma, žáci 10,- a dorost 20.-Kč  
Různé:  Závodí se dle platných pravidel lyžařských závodů SL ČR a SŘ SL ČR 
  UBD 2008 – 2009. 
Občerstvení   zajištěno v areálu 
Zdravotní zabezpe čení MS ČK. + HS 

Všichni závodí na náklady vysílající složky nebo vlastní. Závodníci, doprovod, činovníci a funkcionáři 
závodu se zúčastní na vlastní nebezpečí. Při závodě jsou účastníci pojištěni proti úrazu pojistkou 
ČSTV u pojišťovny Kooperativa a.s. 
Pořadatel si vyhrazuje právo odvolat závody v případě nepříznivých povětrnostních podmínek 
nejpozději do 10.ledna 2009 na telefonní čísla / e-mail/ uvedená v p řihlášce. 
 

            Jiří Řešátko    v.r.                                                                                                                    Švejdová Dana  v.r.                            
předseda TJ Lučany nad Nisou                                                                                                               ředitel závodu  

Rozpis byl schválen ÚBD KSL LBK dne   27.11.2008 (Řešátko Jiří) 


