
  Rozpis závodu 
 
Hančův sportovní klub Benecko pořádá 

Pohárový závod žactva Libereckého kraje 
v běhu na lyžích pro rok 2010  
a vložený závod  předžactva a dorostu 
 
Pořadatel: z pověření ÚBD KSL Libereckého kraje - Hančův sportovní klub Benecko  
Datum:   sobota 30. ledna 2010 v 10:00 hod. 
Místo:  závodní lyžařské tratě Benecko 
Způsob běhu:  předžactvo a nejmladší žactvo klasicky, ostatní volnou technikou 
 
Kategorie: předžákyně   2002 a ml. 500 m 
  předžáci   2002 a ml. 500 m 

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

      1998  2 km 
  mladší žáci   1999  2 km 
      1998  2 km 

starší žákyně   1997  3 km 
      1996  3 km 
  starší žáci   1997  3 km 
      1996  3 km 
 

dorostenky mladší  1994-1995 4 km 
dorostenci mladší  1994-1995 4 km 
dorostenky starší  1992-1993 7 km 
dorostenci starší   1992-1993 7 km 

   
Start:  1. kategorie start v 10:00 hod., intervalový start 
Přihlášky: Písemné, doručit nejpozději v pátek 29. ledna 2010 do 12. 00 hod. Přihlášku pošlete elektronicky 

současně na e-mail: milan.haj@wo.cz a petr.pacholik@kominsos.cz, pokud nelze elektronicky 
tak poštou na adresu: HSK Benecko,  512 37  Benecko 189 nebo faxem na č. 481 541639 
Přihláška dle pravidel lyžařských závodů -  musí obsahovat ročník narození, případně VT závodníka 
a přidělenou zkratku oddílu, klubu. Dále uvádějte jméno, adresu, číslo telefonu nebo faxu pro případ 
odvolání závodu. Informace o případném přeložení nebo odvolání závodu bude oznámena na spojení 
uvedené na přihlášce dne 28. ledna do 17:00 hod. 

Losování: V pátek 29. ledna ve 12:00 hod. na adrese komín SOS s.r.o., Jilemnice,Roztocká ulice  979 
Prezentace: V den závodu od 7:45 – 9: 15 hod. 
Startovné: žactvo 10 ,- Kč, dorost 20 ,- Kč za přihlášeného závodníka bude vybíráno při prezentaci 
Úhrada: Na náklady vysílající složky 
Ceny:  Závodníci na 1-3. místě obdrží upomínkovou cenu, medaili a diplom 
Předpis:  Závodí se dle pravidel lyžařských závodů, soutěžního řádu pro závodní období 2009/2010 a tohoto 

rozpisu 
Zdravotní zajištění: V místě startu  
Občerstvení: Zajištěno v místě závodu 
Různé:  Za ztrátu startovního čísla účtujeme vysílající složce náhradu 300 ,- Kč 

Pojištění členů SLČR – viz SŘ ÚBD, diváci a nečlenové se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 
Parkování vozidel pouze na vyznačených  parkovištích v katastru obce Benecko. 

Informace: Josef Holman tel: 605 974870, 481 582805,  Petr Pacholík  tel: 602 489031,  481 582964 
 
 
ředitel závodu     předseda klubu 

  Petr Pacholík     Josef Holman 
 

Tento rozpis byl schválen ÚBD KSL LK p. Řešátko dne 13. ledna 2010 
 
 


