
Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou 
veřejný závod žactva v běhu na lyžích 

 

P R O P O Z I C E 
 

Pořadatel:  LSK Lomnice nad Popelkou 
Datum:  neděle 10. ledna 2010 
Start:   první kategorie 9:30, start intervalově 
Místo závodu: lyžařský areál v Popelkách Lomnice nad Popelkou 
 
Kategorie:  nejmladší  žákyně  roč. 2002 a mladší   500m klasicky 
   nejmladší žáci  roč. 2002 a mladší   500m klasicky 

nejmladší žákyně roč. 2000 - 2001  1km klasicky 
nejmladší žáci  roč. 2000 - 2001  1km klasicky 
mladší žákyně roč. 1999 - 1998  2km volně 
mladší žáci  roč. 1999 - 1998  2km volně 
starší žákyně roč. 1997 - 1996  3km volně 
starší žáci  roč. 1997 - 1996  3km volně 

 
Disciplíny:  běh na lyžích - volná technika  
 
Lyžař.zařízení: standardní běžecké tratě 1, 2 a 3km - lyžařský areál v Popelkách 
   V případě nedostatku sněhu se závod pojede na umělém sněhu 
   na okruhu 1km v lyžařském areálu. 
Podmínky účasti: startovat mohou všichni včas přihlášení závodníci s platným 
   průkazem SLČR a lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku 
Úhrada: závodníci a doprovod startují na náklady vlastní nebo vysílající 

složky 
Přihlášky:  písemné zaslané nejpozději do soboty 9.1.2010 do 15:00 hodin  
   poštou: Lyžařský sportovní klub, V Popelkách 1247  

512 51 Lomnice nad Popelkou 
e-mailem: klub@lsklomnice.cz 

Předpis: závodí se dle Pravidel lyžařských závodů  
Upozornění: Závodníci, činovníci, doprovod a diváci se závodů účastní na 

vlastní nebezpečí. 
Odvolání závodu: Pořadatel si vyhrazuje právo odvolat závod z důvodu nedostatku 

sněhu či jiných pořadatelem nezaviněných překážek a to dne 
9.1. 2010 na kontaktní adresy uvedené na přihláškách. 

Závodní kancelář: V lyžařském areálu v Popelkách 
Prezentace: v neděli 10.1. 2010  8:00 - 9:15 v závodní kanceláři 
Losování: v sobotu dne 9.1. 2010 v 17.00 v závodní kanceláři 
Startovné: nevybírá se 
Ceny:   První tři závodníci všech kategorií obdrží upomínkové ceny. 
Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu. 

 
 

Stanislav Dlouhý 
předseda klubu 

Petr Votoček 
ředitel závodu 

 


