
HLINECKÁ 30 SKI 2010
                    HIGHLANDER CUP 2010
     Závod v běhu na lyžích volnou technikou
  
   Závod je součástí dvoj-závodu HLINECKÁ 30 MTB&SKI 2010
      do kterého se započitává pořadí podle pravidel HL.30 !!!
     ( letní část HLINECKÁ 30 MTB  se bude konat 31.7.2010 )

 místo:  Hlinsko v Čechách – lyžařský areál KKL – RATAJE

                   SOBOTA 30. LEDNA 2010
POŘADATEL: KKL Hlinsko, Fügnerova 858, 539 01 Hlinsko
KONTAKT:      Petr Svoboda 731029990 , 469313615
                        brudr.sport@seznam.cz
PŘIHLÁŠKY:  písemně na adresu pořadatele, e-mailem nebo SMS ( viz. Kontakt ) 

                        do 25. LEDNA 2010
!!! Přihláškou na místě v den závodu riskujete, že nebudete informováni o  
případných změnách proti tomuto rozpisu !!!

PREZENTACE: v den závodu , v místě startu od 11.00 do 13.00 hod.

KATEGORIE:   Muži, Junioři 
                         Ženy 91 + 
                         Smíšené dvojice
                         (závodu se mohou zúčastnit i závodníci mladší 18 let, 
                          a to pouze s písemným souhlasem rodičů!!)

 HLAVNÍ ZÁVOD – pro Muže a Juniory
 PRAVIDLO HL.30 !!!  Čas startu záleží na ročníku narození. Nejdřív startují nejstarší 
                               závodníci, dále co rok to plus jedna minuta handicap.
                           Například: roč.:   1945  –  start  14.00 hod.
                                              roč.:   1970  –  start  14.25 hod.    
    Vítězem se stává první muž ( příp. Junior ) v cíli bez ohledu na čas startu.

mailto:brudr.sport@seznam.cz


VLOŽENÝ ZÁVOD PODLE ČASU: hodnoceni budou všichni muži a junioři podle 
                                                         dosaženého času.

ZÁVOD ŽEN NA 20 Km: volně s hromadným startem.

VLOŽENÝ ZÁVOD SMÍŠENÝCH DVOJČLENÝCH DRUŽSTEV:  možnost startu pro : 
( lyžaře bez registrace SLČR, děti s rodiči, příp. prarodiči, žáčky, VIP, sponzory a  
rodiče závodníků ). 

STARTY: Muži – po skupinách podle ročníku narození, nejstarší 14.00 hod. !!!
                            dále co rok to 1“ minuta !!!
                Muži 23 let a ml. - start hromadný ( čas podle dle startovní listiny ) 
                Ženy – start hromadný  ( 1 min. po M23 ) 
                Dvojice – 13.45 !!!

TRATĚ: Muži, Junioři  - 30 Km  ( 3x 10 Km )
              Ženy  -               20Km  ( 2x 10 Km )
              Dvojice -           10Km  ( 1 x 10 Km ) 
ZNAČENÍ:  šipky , fábory

STARTOVNÉ: 
pro přihlášené do 25.ledna 2010 :                       pro přihlášené na místě:
Muži, junioři  - 150,- Kč                                         Muži, jun. ,  200,- Kč
Ženy -               100,- Kč                                         Ženy -         150,- Kč 
                                                                                Družstvo -  100,- Kč

                       Splatné při prezentaci 

HODNOCENÍ, CENY: věcné ceny obdrží:
                                prvních pět mužů ( jun. ) v cíli dle pravidel HL.30
                                první tři muži ( jun. ) podle času
                                první tři junioři roč. 90 a ml.
                                první tři ženy
                                první tři dvojice

VYHLÁŠENÍ PROBĚHNE PO DOJETÍ VŠECH ZÁVODNÍKŮ DO CÍLE.

   AKTUALITY  A VÝSLEDKY  NA -   www.ckmtbhlinsko.7x.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v tomto rozpisu podle aktuálních sněhových 
podmínek. Případné rozdíly budou upřesněny přihlášeným závodníkům telefonem.

Ředitel závodu: Petr Svoboda
Hl. rozhodčí: ing. Jindřich Podaný
Velitel tratí : Jiří Sokol
Sekretář závodu: ing.Ondřej Dvořáček

http://www.ckmtbhlinsko.7x.cz/

