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ROZPIS 
Pořadatel:  

TJ Dolní Lomná oddíl lyžování 
 
Místo závodu: 

Dolní Lomná – centrum 
 
Datum závodu: 

sobota 21. února 2012, 10:00 hod. - start prvního závodníka. 
 
Disciplína: 

Běh na lyžích - klasicky 
 

Kategorie a délky tratí: 
předžáci 2002-ml. 1 km klasicky 
předžačky 2002-ml. 1 km klasicky 
žačky mladší 2000-1    2 km klasicky 
žáci mladší 2000-1   2 km klasicky 
žačky starší 1999-98 4 km klasicky 
žáci starší 1999-98 4 km klasicky 
dorky mladší 1996-97 4 km klasicky 
dorci mladší 1996-97 4 km klasicky 
dorky starší 1994-95 4 km klasicky 
ženy  1993 a st. 5 km klasicky 
dorci starší 1994-95 2 x 5 km klasicky 
muži   1993 a st. 2 x 5 km klasicky 
 

Přihlášky: 
Písemně - odeslané nejpozději 18.1.2012 na adresu:Marszalek 
Stanislav, Dolní Lomná čp.164, nebo meilem do 20.1.2012 

smarszalek@tcl-digitrade.com 

Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, ročník 
narození, příslušnost k TJ nebo klubu a adresu vedoucího - 
telefon. 

 
Losování: 

V sobotu 21. února 2012 na Obecním úřadu v 9:30
 
hod. 

 
 
 

 
Úhrada: 

Závodníci a doprovod se závodu účastní na náklady vysílající 
složky nebo vlastní náklady. 

 
Ceny: 

První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a medaili.  
 

Závodní kancelář: 
Dolní Lomná – Obecní úřad v centru obce, vedle Hotelu pod 
Akáty. 

 
Startovné: 

Startovné je 30 Kč 
 

Časový program: 
Sobota 21. ledna 2012 

8:00 - 9:15 hod. prezentace, výdej startovních čísel 
10:00 hod. start prvního závodníka, startuje se po jednom. 
Vyhlášení výsledků 1 hod. po doběhnutí posledního závodníka 
 

Upozornění: 
  Pořadatel si vyhrazuje právo změny v rozpisu závodu 
nebo v časovém programu. 
  Závodníci, činovníci a doprovod se účastní závodu na 
vlastní nebezpečí. 
  Za nevrácené startovní číslo bude vysílající složce 
účtováno  100,- Kč. 

 
Odvolání závodu: 

Pořadatel si vyhrazuje právo na odvolání závodu nebo změnu 
místa závodu. Zpráva bude sdělená vedoucímu výpravy 
nejpozději do 12 hodin v pátek 20.ledna 2012 na telefon uvedený 
v přihlášce. 

 
Funkcionáři závodu: 
Ředitel závodu:    Zbigniew Zogata 
Velitel tratí:    Ivan Kluz 
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