
 

 

PROPOZICE NA FINÁLE SÉRIE 
" Hledá se nová Kateřina Neumanová " 
 

Závod vypisuje: Kentaura a.s. a Svaz lyžařů České republiky – úsek běžeckých disciplín 
                                  

Pořadatel                  
a technické                  
uspořádání :            Kentaura a.s., Ski klub Jablonec nad Nisou  

Datum konání :       27.2. – 28.2. 2009       
 

Místo konání :         Jablonec nad Nisou – lyžařský areál „ Břízky “ 
 

Kategorie :       
 

Pátek 27.2. 2009 – intervalový start klasicky 
  

žákyně ml. roč. 97, 98 , žáci ml. roč. 97, 98  2 km klasicky intervalový start            
žákyně st. roč. 95, 96    4.ČP 3 km klasicky intervalový start            
žáci st. roč. 95, 96    4.ČP 4 km klasicky intervalový start   
 

Sobota 28.2. 2009 – hromadný start volně          
 

žákyně ml. roč. 97, 98 , žáci ml. roč. 97, 98  2 km volně hromadný start            
žákyně st. roč. 95, 96 ,    5.ČP 3 km volně hromadný start            
žáci st. roč. 95, 96    5.ČP 4 km volně hromadný start            
  
Délka tratí:          2 km , 3 km , 4 km  

Přihlášky: do 25.2.2009, 20:00 pouze předem elektronicky na  
 www.neumannova.cz  nebo www.sportsoft.cz, žádné dohlášky v den závodu!! 

Účast v závodě:   v závodě /HNKN/ startují registrovaní závodníci ÚBD SLČR, kteří  se 
prokáží průkazem člena SLČR a přihlásí se k závodu v termínu přihlá-
šek.Žáci a žákyně roč. 98,97,96,95 nositelé I.VTŽ a II. VTŽ 

Prezence :   dle časového programu v  závodní kanceláři  

Závodní kancelář :  26.2. prezentace 2.patro budovy Ski klubu , Sportovní 310 . 

27.2. a 28.2. Věž rozhodčích v lyžařském areálu  od 8.00 

Výdej startovních čísel :  při prezenci  v závodní kanceláři    



 

 

Startovné  :        Startovné pro ČP hradí závodníci v souladu se SŘ ÚBD 
2008/2009 a jeho dodatku. Roč. 98 a 97 neplatí startovné. 

Tratě : Homologace STK ÚBD SLČR 

Časomíra :    Sportsoft 

Občerstvení:  zajištěno pořadatelem v prostoru cíle 

Vyhlášení výsledků:  nejdéle do ½ hodiny po dojetí posledního závodníka        
   v závodě HNKN    

Protesty :              Dle Pravidel SLČR                

Různá ustanovení :   Pro závody platí Pravidla lyžařských závodů.   
 

Časový program  :   
 

Čtvrtek 26.2. 2009 
 12:00 - 15:00 prezence závodníků – závodní kancelář  

9:30 - 15:00 trénink na tratí 
17:00 porada vedoucích trenérů , losování 

  
Pátek 27.2. 2009 
 8:00-9:00 prezence, výdej start. čísel 

9:30 start – intervalový dle startovní listiny 
12:30 porada vedoucích trenérů , losování na kolečku 

 14:00 - 16:00 trénink na tratí 
 

Sobota 28.2. 2009 
8:00-9:00 prezence, výdej start. čísel 
9:30  start – hromadný dle startovní listiny 
 

Různá ustanovení :        Pro závody platí Pravidla lyžařských závodů resp.Soutěžní   řád ÚBD 
SLČR 2008/2009 včetně jeho dodatku. Případné změny v rozpise, nebo v časovém programu 
jsou vyhrazeny rozhodnutím organizačního výboru nebo soutěžního výboru. V případě nepřízni-
vých sněhových podmínek může být závod přeložen na náhradní tratě, případně zrušen do 25.2. 
2009. Pojištění členů SLČR - viz. SŘ ÚBD 2008 / 2009. Za ztrátu , případně neodevzdání star-
tovního čísla pořadatel účtuje částku 500,-Kč. 
                     
  TD : Jiří Vašíček , ATD :  Josef Vrabec , zástupce STK : Josef Kozlovský     
                

Tento rozpis byl schválen členem STK ŮBD SLČR p. Josefem Kozlovským  
 



 

 

PARKOVÁNÍ POUZE V AREÁLU SKI KLUBU JABLONEC SPORTOV NÍ 310 ! 
 


