
 
Sportovní klub Nové Město na Moravě 

 sobota 8.října 2016 
areál VYSOČINA ARÉNA 

        z pověření KSL Vysočina  a ÚBD  SLČR 
     pořádají lyžařský přespolní běh 

 

BĚH OCHOZOU 

 

Pořadatel:  Sportovní klub -  Nové Město na Moravě 

Datum konání: 8.října 2016 (sobota) 

Místo konání: areál VYSOČINA ARÉNA 
 
Kategorie a disciplíny: 

NÁBOROVÉ ZÁVODY Start 9:30 hod  

předškolní-benjamínky 2011 a mladší 100 m 

předškolní-benjamínci 2011 a mladší 100 m 

minižákyně 2009 – 2010 300 m 

minižáci 2009 -  2010 300 m 
žákyně nejmladší  2007  –  2008 500 m 

žáci nejmladší   2007  –  2008 500 m  

 Start 10:00 hod  

žákyně mladší 2005 - 2006 1 km 

žáci mladší 2005 - 2006 1 km 

žákyně starší 2003 – 2004 2 km 

žáci starší 2003 - 2004 2 km 

 Start 10:30 hod  

dorostenky mladší 2001 – 2002 3 km  

dorostenci mladší 2001 - 2002 3 km 

dorostenky starší 1999 – 2010 3 km  

dorostenci starší 1999 - 2010 5 km 

juniorky a ženy 1998 a starší 3 km  

junioři a muži  1998 a starší 5 km 

veteráni 1977 a starší 5 km 
 
 
( Vyhlášení výsledků kategorií bude podle věkových kategorií dle rozpisu závodu.) 



 
 
Účast:  Všichni přihlášení závodníci - bez rozdílu klubové příslušnosti, sportu a 

VT s platným průkazem SLČR na rok 2016,  OP a pod.  
Za zdravotní stav přihlášeného závodníka zodpovídá vysílající složka, u  ostatních 

závodníků každý sám. 
V době závodu bude   na stadionu přítomen lékař. 
 
Přihlášky: do  7.10.2015 do 16:30 na adresu: Sportovní klub , Vlachovická 1200, 
  592 31  Nové Město na Moravě 

            e-mail: office@zlatalyze.cz,    tel: 777148276 Lubomír Buchta 
nebo v den závodu v závodní kanceláři v areálu SK                             
8:00- 9:00 hod. za zvýšený poplatek 100,-Kč na osobu 

Startovné: Žáci mladší a starší - člen  SLČR  20,- Kč,  

Dorost a dospělí 50,-Kč. Startovné se platí za každého přihlášeného 

závodníka. Přihlášení v den závodu – zvýšené startovné 100,-

Kč/závodník 
 
Různá ustanovení: Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů SLČR.  

Všechny starty jsou  hromadné. Tretry nejsou povolené. 
Za ztrátu startovního čísla bude účtováno 300,-Kč. 

 
Technická ustanovení: 
Závodní kancelář: Office Area – závodní kancelář 

Prezentace:   V závodní kanceláři  -  8.10.2016 od 8:00 do 9:00 hod. 

Výdej start. čísel: V závodní kanceláři do 9:15 h u prezentace 

Tratě:   lyžařské tratě v lese Ochoza 
Ceny: První tři závodníci v každé kategorii získávají diplom  

Buňky na stadionu:  dle počasí – nájem 200,- Kč za buňku 

    
 
Časový pořad závodu:  8.10.2016 
    

8:00 - 9:15hod. prezentace a výdej start. čísel 
   9:30 hod.  start závodu 
   9:30    start - náborový závod podle kategorií 
   10:00   start – žáci mladší a starší – podle kategorií 

10:15   postupné vyhlašování vítězů (děti, žactvo) 
10:30   start – dorost a dospělí – podle kategorií 
Kategorie budou vyhodnoceny podle rozpisu.  
 

Hlavní činovníci závodu: 
    

Ředitel závodu:  Lubomír Buchta 
Sekretariát:  Hadačová Marie,Podařil Josef 
Hlavní rozhodčí: Hromádková Dagmar 
Časomíra :                    Kadlec Jiří ml. 
Velitel tratí:  Aleš Havlíček 
Velitel stadionu: Jan Ptáček 



 
 
        
Rozpis závodu schválil dne 10.9.2016 za STK – ÚDB Vysočina Humlíček Stanislav. 

 

 
 


