
PRAŽSKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH

6. 2. 2013 SKIPARK CHUCHLE

INTERVALOVÝ ZÁVOD PRO VŠECHNY VĚKOVÉ A VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE

SportGroup.cz a SK DNF si Vás dovolují pozvat na II. ročník Pražského poháru v běhu na lyžích,

který se koná ve středu 6. února 2013 (náhradní termín 13. února 2013) 

ve Skiparku Chuchle (www.skiparkchuchle.cz) na dostihovém závodišti Praha 5 – Chuchle.

Přihlášky: na www.sportovniservis.cz do 4. 2. 2013 

nebo na místě nejpozději 60 minut před startem příslušné kategorie

Startovné: do 15 let zdarma, ostatní: 100 Kč, přihlášení na místě: 150 Kč 

Časový rozvrh: 

15:00 začátek prezentace

17:00 intervalový start všech kategorií na 1 km

17:30 intervalový start všech kategorií na 3 km 

18:00 vyhlášení výsledků závodů na 1 km a 3 km

18:30 intervalový start všech kategorií na 5 km 

vyhlášení výsledků závodů na 5 km bezprostředně po doběhu posledního

Kategorie: 

nejmladší žákyně a žáci (do 2003) – 1 km klasicky

mladší žákyně a žáci (2002 – 2001) – 1 km klasicky

starší žákyně a žáci (1999 – 2000) – 1 km klasicky

mladší dorostenky a dorostenci (1997 – 1998) – 3 km volně

starší dorostenky a dorostenci (1995 – 1996) – 3 km volně

juniorky (1993 – 1994) – 3 km volně

ženy (1992 a starší) – 3 km volně

junioři (1993 – 1994) – 5 km volně

muži (1992 a starší) – 5 km volně

Ceny: 

muži a ženy v absolutním pořadí: 1. 2 000 Kč, 2. 1 000 Kč, 3. 500 Kč. 

Medailisté ve všech kategorií obdrží medaile a věcné ceny

Přesunutí nebo odvolání závodu: 

nejpozději 4. února 2013 na www.sportovniservis.cz , www.skiparkchuchle.cz a www.sportgroup.cz. 

Případné odvolání bude také oznámeno přihlášeným závodníkům prostřednictvím e-mailu.

Ustanovení: Závody jsou otevřeny pro všechny. Závodí se dle Pravidel lyžování, Soutěžního řádu 

ÚB SLČR pro sezónu 2013/2013 a jeho dodatků. Každý startující se účastní na vlastní nebezpečí. 

Lékařská služba bude zajištěna.

Organizační a soutěžní výbor: 

předseda: ing. Martin Dvořák, ředitel závodu: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

hlavní rozhodčí: Marek Blažek, výpočetní středisko: APACHI.cz

Závod navazuje na tradiční závody, konané v pražském Krčském lese naposledy v roce 1942.
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