ZIMNÍ RATAJSKÉ BLUDIČKY

HLINECKÁ

30 SKI

NOČNÍ ZÁVOD
v běhu na lyžích klasickou technikou

* první závod seriálu HIGHLANDER CUP 2017 *
( BLIŽŠÍ INFO NÍŽE )

Místo: HLINSKO – RATAJE – LYŽAŘSKÝ AREÁL KKL
GPS 49° 45“ 53.180“ N , 15°55“33.827“ E
Datum:

sobota 28.ledna 2017

Pořadatel : Klub klasického lyžování
Fügnerova 858 , 539 01 Hlinsko.
Ředitel závodu: Petr Svoboda mob.: 731029990 e-mail: brudr.sport @seznam.cz
Hl. rozhodčí: Jindřich Podaný
Sekretář závodu: ing. Ondřej Dvořáček
Velitel tratí: Petr Svoboda ml.
Prezentace: Jana Svobodová
Zdravotní zajištění: ČK
Prezentace a výdej start. čísel : V den závodu - 16 00 – 17 30 hod.
Trať: Okruh 10 km - upraveno pro klasickou techniku
Značení trati: směrovky
Povinná výbava:

čelovka

KATEGORIE: A - muži – 19 - 39
B - muži – 40 - 49
C - muži
– 50 +
D – junioři – 15 - 18
E - ženy, junorky – 15 +
Závodníci mladší osmnácti let startují pouze s písemným souhlasem rodičů !
Start: – hromadný, po vlnách, po kategoriích.
První vlna 18 00 hod.
Přihlášky: e-mailem na ckmtb.prihlasky@seznam.cz
ve formátu: jméno, příjmení, ročník, kategorie, klubová příslušnost, kontakt
Nebo osobně v prodejně J+P Sport Hlinsko
Přihlášky podávejte do 25.1. 2017. !!!
STARTOVNÉ : 100,- Kč pro přihlášené do 25.1.2017 - splatné při prezentaci
200,- Kč pro přihlášené na místě !!!

HODNOCENÍ, CENY : věcné a upomínkové
pro první tři v každé vypsané kategorii
VYHLÁŠENÍ : 20 30 hod.
INFO: Petr Svoboda 731029990, brudr.sport@seznam.cz
Případné změny proti tomuto rozpisu budou oznámeny předem přihlášeným závodníkům
v pátek 27.1.2017 do 12 00 hod. !!!
Různé : Závodí se podle tohoto rozpisu, podle soutěžního řádu SLČR,
v duchu fair play. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v tomto rozpisu na základě nečekaných událostí.
Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené třetím osobám.
Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí a osobně zodpovídá za svůj zdravotní stav, což
ztvrzuje podpisem na prezentační listině..
-----------------------------------------------------ZÁKLADNÍ INFO O SERIÁLU:

HIGHLANDER CUP 2017
Malý motivační seriál místních závodů pro širokou veřejnost,
který spojuje místní oblíbené sporty a hlavně místní sportovce.
Všechny závody jsou vedeny po nejzajímavějších tratích v okolí Hlinska. Každý závod má svou
specifiku, která je pro pravého HIGHLANDERA výzvou....
Vybrané závody:
28.1.2017 ZIMNÍ RATAJSKÉ BLUDIČKY 2017 - noční závod v běhu na lyžích
10.6.2017 BIKOVÉ ÚTERKY 2017 - 5. závod seriálu MTB XC v Hlinsku
5.8.2017
TREK HLINECKÝ HŘEBEC 2017 – tradiční bikový maratón ( 40, 80 km )
30.9.2017 RATAJÁK 2017 - běh do vrchu ( termín bude upřesněn )
6.10.2017 RATAJSKÉ BLUDIČKY 2017 – noční závod dvojic MTB XC ( termín bude upřesněn )

Bližší info již brzy na www.sport-seznam.cz *******************************

