POZVÁNKA A ROZPIS ZÁVODU
KRAJSKÝ ZÁVOD předžáků
ve skoku na lyžích a severské kombinaci

6. 2. 2013
Desná v Jizerských horách
JKL Desná - KZ předžáků ve SL a SK - 6. 2. 2013
Pořadatel: Z pověření OSÚ SL, OSÚ SK a KSL LK pořádá JKL Desná
Termín a místo konání: 6. 2. 2013 Běžecký areál Tanvald, Skokanský areál Desná
Kategorie: Skok na lyžích: předžáci, předžačky, Severská kombinace: Předžáci
Disciplíny: SL: předžáci, předžačky – K8
SK: předžáci – K8/0,5km
Předpis: Závodí se podle Pravidel lyžařských závodů 2005 a dle Soutěžního řádu SL
a SK pro zimní sezónu 2012-2013
Přihlášky: nejpozději 4. 2. 2013 na předepsaném tiskopisu na adresu:
Jitka Zemanová, Údolní 50, Desná, 468 61
skoky.desna@seznam.cz
Podmínka účasti: registrační průkaz závodníka s potvrzenou lékařskou prohlídkou
ne starší 12 měsíců a členská karta SLČR
Ubytování: pořadatel nezajišťuje
Úhrady: všichni závodníci a jejich doprovod se závodu účastní na vlastní náklady
nebo na náklady vysílající složky
Závodní kancelář: ve srubu ve skokanském areálu
Prezentace: 6.2. 2013 od 13.30 do 14.00 v závodní kanceláři
Porada vedoucích družstev a trenérů: 9.1.2013 v 14.00 v závodní kanceláři
Vydávání startovních čísel: 20 min před startem oficiálního tréninku v závodní
kanceláři
Různé: závodníci a činovníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. Pořadatel
neručí za případné úrazy a škody vzniklé účastníkům na závodech. Pořadatel si
vyhrazuje právo změn v časovém programu v případě mimořádných okolností.
V případě nepříznivých klimatických podmínek budou závody odvolány v termínu do
4. 2. 2013 na adresy přihlášených oddílů.
Technická zařízení: Skokanský areál Desná Můstek K 8 bez cert.
Protesty: dle Pravidel lyžařských závodů 2005 při složení předepsané kauce

Organizační výbor a hlavní činovníci závodů:
Předseda org. výboru: Bachtík Miroslav
Ředitel závodu: Koldovský Zdeněk
Sekretář závodů:Zemanová Jitka
Hlavní rozhodčí: Mojšová Pavlína
Velitel můstku: Chlum Patrik
Výpočetní technika: Švitorka Vladimír
Hlasatel: Tůma Michal
Zdravotní služba: Nemocnice Tanvald

Program závodů:
Středa 9. 2. 2013
13:30 – 14:00 prezentace
14:00 porada vedoucích družstev
15:00 běžecká část závodu (běh na 500m s intervalovým startem)
16:30 oficiální trénink K-8
následně 2 soutěžní kola
20 min po skončení závodů vyhlášení výsledků KZ SK ve skokanském areálu

Bachtík Miroslav
Předseda organizačního výboru

Koldovský Zdeněk
Ředitel závodu

Informace, výsledky a fotky najdete na:
www.skokydesna.cz nebo https://www.facebook.com/SkokyDesna

