„Okolo frenštátských můstků.“………………………….
ROZPIS ZÁVODU
44. ročník závodu v přespolním běhu

Pořadatel:

TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek – oddíl běžeckého lyžování

Datum:

sobota 6. října 2018

Místo závodu: Frenštát p.R / Horečky
areál u věže skokanského můstku a horní stanice lanové dráhy
(49.5389719N, 18.1956142E)
Přihlášky:

E-mail: tjfrenstat@quick.cz do pátku 5. října 2018, do 10,00 hod.
V den závodu 8,30 – 9,00 v kanceláři závodu.

Závodní kancelář:

v areálu před restaurací pod věží, prezentace 8,30 – 9,30 hod.

Startovné:

30,- Kč. Za nevrácení startovního čísla se účtuje poplatek 300,-Kč.

Kategorie a délka tratí:
Benjamínci 2013 a mladší

150 m

Starší žáci 2005 – 2006

3 km (2 x 1,5 km)

Ml. předžačky 2011 – 2012 350 m

Ml. dorostenky 2003 – 2004 3 km (2 x 1,5 km)

Ml. předžáci 2011 – 2012

350 m

Ml. dorostenci 2003 – 2004 5 km (2 x 2,5 km)

Předžačky 2009 – 2010

500 m

St. dorostenky 2001 – 2002 5 km (2 x 2,5 km)

Předžáci 2009 – 2010

500 m

St. dorostenci 2001 – 2002 7,5 km (3 x 2,5 km)

Mladší žákyně 2007 – 2008 1,5 km

Ženy a juniorky 2000 a st.

5 km (2 x 2,5 km)

Mladší žáci 2007 – 2008

1,5 km

Muži a junioři 2000 a st.

7,5 km (3 x 2,5 km)

Staší žákyně 2005 – 2006

2,5 km

Příchozí bez omezení 2,5 km.

Trať členitá, louka, lesní cesta, asfalt.
Start:

Hromadné starty, start první kategorie v 10,00 hod.

Účast v závodě:

Veřejný závod – bez omezení.

Vyhlášení výsledků: 30 minut po doběhu posledního závodníka
Ceny:

1. – 3. místo / diplom, cena

Činovníci závodu:

Petr Dudek - předseda organizačního výboru
Lubomír Mazoch – ředitel závodu
Jiří Novotný – sekretář závodu
Milena Novotná - hl. rozhodčí závodu

Upozornění: Závodníci, činovníci a diváci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.
Pro parkování, prosím, využijte parkovací místa u věže skokanského můstku.
Informace:

Jiří Novotný – sekretář závodu, tel. 603450710
www.skifren.cz

Příjezd do areálu:

Z Frenštátu p. R. směr Rožnov p.R., u čerpací stanice potom
směrovky restaurace Rekovice, Areál J. Rašky, Stezka
v korunách

