Lyžiarsky klub Metropol Košice

KOŠICKÁ LYŽA
rozpis pretekov v behu na lyžiach - 35. ročník – 12.02.2017-nedeľa
Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:
Technické zabezpečenie:
Miesto konania:
Termín konania:
Prihlášky:

Informácie:
Žrebovanie ( schôdza ):

Ubytovanie:
Úhrada:
Kancelária:
Prezentácia:
Lekárska prehliadka:
Všeobecné:

Štartovné:

Lyžiarsky klub Metropol Košice.
Lyžiarsky klub Metropol Košice.
Kojšovská hoľa (pri pomníku)
12. február 2017 (nedeľa).
Lyžiarsky klub Metropol Košice
Bankov č. 14, 040 01 Košice,
e-mail: bistrobankov@gmail.com
Uzávierka prihlášok je 08.02.2017.
Juraj Tóth, tel. 0905 222 856, www.lkmetropol.sk
Uskutoční sa dňa 11.02.2017 o 17:00 hod.
v objekte Bistra Bankov č. 14, Košice
konečná autobusu MHD č. 14 od štadióna
Lokomotívy
Organizátor nezabezpečuje.
Náklady spojené s účasťou na pretekoch
hradí vysielajúca zložka.
Dňa 11.02.2017 , kancelária nebude, od 17:00 hod.
do 19:00 hod. tel.: 0905 262 358- zmeny, prihlásenie
Dňa 12.02.2017 od 8:00 hod. chata Erika
V kancelárii pretekov, do 09:30 hod.
Za zdravotný stav zodpovedá každý účastník,
resp. zákonný zástupca u mladistvých.
( Zákon o športe 440/2015 Z.z. §5, ods. 8 . )
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu
pretekov v prípade nepriaznivých poveternostných
a iných zreteľa hodných okolností, ktoré včas
zverejní. V aute majte aj snehové reťaze !!!!!!!!!!!!!!
žiactvo: 3,00 € nečlenovia SLA 4,00 €
dorast: 5,00 € nečlenovia SLA 6,00 €
dospelí: 5,00 € nečlenovia SLA 6,00 €
veteráni: 3,00 € nečlenovia SLA 4,00 €
členovia LK Metropol Košice 0,00 €
Prihlášky v deň pretekov, štartovné + 1,00 €

Technické ustanovenia:
Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel lyžiarskych pretekov
a súťažného poriadku SLA-BÚ na sezónu 2016/2017

Kategórie a dĺžky tratí:

Ml. žiactvo: chl. diev. r. 2005/2006 - 11-12 r. 2km
St. žiactvo:
chl. diev. r. 2003/2004 – 13-14 r. 3 km
Dorast ml.:
chl. diev. r. 2001/2002 - 15-16 r. 3 km
Dorast st.:
chl. diev. r. 1999/2000 – 17-18 r. 5 km
Ženy:
r. 1998 a st. – 19 r. a st.
5 km
Muži:
r. 1998 a st. – 19 r. ast.
15 km
Ženy veteránky: r. 1977 a st. – 40 r. a st.
5 km
Muži veteráni:
r. 1977 a st. – 40 r. a st.
10 km
Muži veteráni:
r. 1967 a st. – 50 r. a st
5 km
Voľna technika – všetky kategórie, okrem ml. žiactva
ktorá na 2 km bude mať riadnu stopu na klasickú
techniku, ktorou musia preteky absolvovať !!!!!!!!!!!

Spôsob behu:

Trate:
Štart:

Občerstvenie:
Ceny:

Protesty:

Kojšovská hoľa, certifikát bežeckých tratí: SLZ-BÚ,
014/1995
Dňa 12. februára (nedeľa) 2017
Žiactvo:
o 10:30 hod.
Dorast:
o 10:45 hod.
Dospelí:
o 11:00 hod.
Štart je po kategóriách hromadný.
V cieli čaj.
Prví traja v každej kategórii dostanú upomienkovú
cenu, žiactvo medaile, ostatní športovú trofej.
Piati vyžrebovaní pretekári na základe štartovného
čísla, budú odmenení vecnou cenou.
Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov s vkladom
10,00 €.

Činovníci pretekov:
riaditeľ pretekov:
sekretár pretekov:
lekár pretekov:
hlavný rozhodca:
veliteľ tratí:
technik tratí:
veliteľ kontrol:
el. časomiera:

Juraj Tóth
Mgr. Lenka Dzugasová
MUDr. Ladislav Valansky
RNDr. Ján Smutný
Milan Kulla
Jozef Vrábel
Gabriel Nepko
fi. TIMING ing. Šabik

R3
R2
R2
R2
R2
R1
R2

Ospravedlňujeme sa lyžiarskej verejnosti za uvádzanie ročníkov pretekov Košická lyža, ale
nastala chyba v ročníkoch pred trinástimi rokmi. Tento ročník je 35-tý, pretože prvý ročník
pretekov sa konal v marci r. 1982, bežalo sa z Jahodnej na Bankov a preteky mali názov Jarná
stopa. Ďalšie ročníky sa konali už v Kavečanoch a zmenil sa aj ich názov.
Košice: 18.01.2017

Juraj Tóth
riaditeľ pretekov

