MINI KARLOVSKÁ SKITOUR 2019
PROPOZICE
Pořadatelé:
Základní škola Velké Karlovice, Obec Velké Karlovice, firma Raul.
Datum konání: Pátek 15. února 2019.
Místo konání: Běžecké tratě u ZŠ Velké Karlovice.
Disciplína:
Běh na lyžích – klasická technika.
Registrace:
Do pondělí 11. února 2019!!!
Kategorie – délka trati:
BENJAMÍNCI HOŠI
BENJAMÍNCI DÍVKY
PŘEDŽÁCI
PŘEDŽÁKYNĚ
NEJMLADŠÍ ŽÁCI
NEJMLADŠÍ ŽÁKYNĚ
MLADŠÍ ŽÁCI
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
STARŠÍ ŽÁCI
STARŠÍ ŽÁKYNĚ
NEJSTARŠÍ ŽÁCI
NEJSTARŠÍ ŽÁKYNĚ

2013 a mladší
2011 – 2012
2009 – 2010
2007 - 2008
2005 – 2006
2003 – 2004

300 metrů
500 metrů
1000 metrů
2000 metrů
3000 metrů
3000 metrů

(pozn. Kategorie nejstarší žáci a žákyně není součástí seriálu SKITOUR.)

Výdej startovních čísel:
ZŠ Velké Karlovice, 15. února od 8:00 do 9:30 hodin. Vrácení čísel a čipů ihned po projetí cíle. Ztráta čísla (čipu) =
500Kč.
Harmonogram:
Start první kategorie (Benjamínci) v 10:00 hodin, poté budou následovat další. Vyhlášení výsledků proběhne po
skončení závodů, cca 40 minut po doběhnutí posledního závodníka.
Přihlášky:
Do pondělí 11. února 2019 na www.sportid.cz/groups Pozdější registrace, či registrace na místě v den závodu
NENÍ MOŽNÁ!!!
Pokud chcete přihlásit žáky školy hromadně, přihlásí se nejprve vedoucí družstva jako uživatel: karlovska50-skoly ,
heslo: mini6789 a potom přihlásí jednotlivé žáky. V přihlášce se u žáků do kolonky Klub zapíše ZŠ a název školy,
kterou reprezentují. Pokud bude s přihlášením problém, použijte přiložený návod.
Ostatní:
• První tři v každé kategorii (hoši i dívky) budou vyhlášeni a odměněni cenami od partnerů, každý účastník
obdrží pamětní medaili.
• Převlékání závodníků bude možné v tělocvičně školy. Přezouvání pouze mimo hrací plochu.
• Mazání lyží je možné od 7:30 ve stanu před vstupem do školy – zdarma.
• Za bezpečnost žáků a jejich osobní věci ručí doprovod vysílající školy.
• Závod je zařazen do série SKI TOUR.
• Protest proti výsledkům = vklad 300 Kč.
• Start závodů je individuální (není hromadný).
Bližší informace:
Mgr. Petr Koňařík, telefon: 602 683 004, e-mail: kp@zsvk.cz
ZŠ Velké Karlovice, telefon: 571 420 848 nebo 571 444 015
https://www.ski-tour.cz/page/2

