
Mìstská èást Praha 5 a SK DNF si Vás dovolují po 70 letech pozvat na závod pražského poháru v bìhu na lyžích v Praze

1. února 2012 (støeda), náhradní termín: 8. února 2012

 Dostihové závodištì Praha – 5 Chuchle

volná technika

www.sportovníservis.cz

uzávìrka pøihlášek je 30. 1. 2012 v 18:00, pøedem pøihlášení budou mít uvedeno jméno na startovním èísle a obdrží výsledky prostøednictvím SMS
pøihlášky možné také na místì, nejpozdìji 60 minut pøed startem pøíslušné kategorie

do 15 let zdarma, ostatní: 100,- Kè, pøihlášení na místì: 150,- Kè (splatné pouze na místì v hotovosti)

umìle osvìtlené kolo v délce 1km, bez pøevýšení, technický sníh

v areálu dostihového závodištì, ukonèení vždy 30 minut pøed oèekávaným startovním èasem 

15:00 zaèátek prezentace, 17:00 intervalový start všech kategorií na 1 km, 17:30 intervalový start všech kategorií na 3 km 
18:00 vyhlášení výsledkù závodù na 1 km a 3 km, 18:30 intervalový start všech kategorií na 5 km (po dobìhu posledního vyhlášení výsledkù závodù na 5 km)

1km: nejmladší žákynì a žáci (r. n. 2002 a mladší), mladší žákynì a žáci (r. n. 2000 a 2002), starší žákynì a žáci (r. n. 1998 a 2000)
3km: mladší dorostenky a dorostenci (r. n. 1997 a 1998), starší dorostenky a dorostenci (r. n. 1995 a 1996), juniorky (r. n. 1993 a 1994), ženy (1992 a starší)

5 km: junioøi (r. n. 1993 a 1994), muži (1992 a starší)

Celkem bude rozdìleno 7 000,- Kè, muži a ženy v absolutním poøadí: 1. 2 000,- Kè, 2. 1 000,- Kè, 3. 500,- Kè. 
Medailisté ve všech kategorií obdrží medaile a vìcné ceny.

Závody jsou otevøeny pro všechny. Závodí se dle Pravidel lyžování, Soutìžního øádu ÚB SLÈR pro sezónu 2011/2012 a jeho dodatkù. 
Podmínka úèasti pro èleny SLÈR je platná èlenská karta a registraèní prùkaz závodníka s potvrzenou lékaøskou prohlídkou. 

Každý startující se zúèastní na vlastní nebezpeèí. Lékaøská služba bude zajištìna.

 SK DNF.

nejpozdìji v pondìlí 23. ledna 2012 na internetových stránkách www.sportovníservis.cz a www.sportgroup.cz, 
pøípadné odvolání bude také oznámeno pøihlášeným závodníkùm prostøednictvím e-mailu.

Pøedseda: ing. Martin Dvoøák. Øeditel závodu: doc. PhDr. Jiøí Suchý, Ph.D., Hlavní rozhodèí: Marek Blažek, Velitel tratí: Ing. Jiøí Novotný, Výpoèetní støedisko: APACHI.cz

Naposledy se závod pražského poháru v bìhu na lyžích konal v Krèském lese v roce 1942

VELKÁ CENA PRAHY 5
Datum konání závodu: 

Místo konání:

Zpùsob bìhu:

Elektronické pøihlášky: 

Startovné:

Popis trati: 

Prezentace a výdej startovních èísel: 

Èasový rozvrh:

Kategorie:

Ceny finanèní:

Ustanovení:

Poøadatel:

Odvolání závodu:

Organizaèní a soutìžní výbor: 
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