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ROZPIS 
Pořadatel:  

TJ Dolní Lomná z.s.,oddíl lyžování 
 
Místo závodu: 

 FIS areál Kubalonka, Polsko  
 
Datum závodu: 

8. leden 2017, 10:00 hod. - start prvního závodníka. 
 
Disciplína: 

Běh na lyžích, start jednotlivě každých 30 vteřin - klasicky 
 

Kategorie a délky tratí: 
předžáci  2007 a ml. 600m  
předžačky  2007 a ml. 600m 
žačky mladší  2006-05 1,5  km  
žáci mladší  2006-05 1,5  km  
žačky starší  2004-03 2,5  km 
žáci starší  2004-03 2,5  km  
dorky mladší  2002-01 2 X 2,5  km 
dorci mladší  2002-01 3 X 2,5  km 
dorky starší  2000-99 2 X 2,5  km 
dorci starší  2000-99 3 X 2,5  km  
ženy   1998 a st. 2 X 2,5  km 
muži    1998 a st. 3 X 2,5  km 

 
Přihlášky: 

Písemně - odeslané nejpozději 4.1.2017 na adresu: Kluzová 
Beata, Dolní Lomná čp.156, PSČ 739 91, mob.604308526 

E-mailem: smarszalek@tcl-digitrade.com do 7.1.2017, 12.00 
hod 
 
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, ročník 
narození, příslušnost k TJ nebo klubu a adresu vedoucího - 
telefon. 

 
Losování: 

V neděli 8.ledna 2017 v 9:15
 
hod. 

 
 

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

 
Ceny: 

První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaili a diplom.. 
 

Startovné: 
Za každého prezentovaného závodníka 30,- Kč. Za dodatečně 
přihlášeného závodníka dvojnásobek. 

 
Časový program: 
Neděle 8.ledna 2017 

8:00 – 9:15 hod. prezentace 
9:15 - losování 
9:30 - výdej startovních čísel 
10:00 hod. start prvního závodníka, starty jednotlivě. 
Vyhlášení výsledků 1 hod. po doběhnutí posledního závodníka 
v areálu. 
 

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  300,- Kč. 

 
Odvolání závodu: 

Pořadatel si vyhrazuje právo na odvolání závodu nebo změnu 
místa závodu. Zpráva bude sdělená vedoucímu výpravy 
nejpozději v sobotu 7.ledna  na telefon uvedený v přihlášce. 
 

 
Funkcionáři závodu: 

Předseda organizačního výboru:         Kluz Ivan  
Ředitel závodu:                                  ing. Rusnok Richard      
Velitel tratí:           ing.Kawulok Zbigniew  


