TJ START, oddíl lyžování – Loosova 1b, 638 00, Brno-Lesná – tel. 545 223 298
Vás zve na

48. ročník lesního běhu lyžařů

ÚTĚCHOVSKÝMI

LESY

Memoriál Poldy Umláška
Datum závodu: sobota, 4. listopadu 2017
Místo závodu:

Hřiště v Brně-Útěchově

Šatny:

V objektu TJ Útěchov u hřiště

Přihlášky:

V den závodu od 8:30 do 9:30 hodin v kanceláři závodu

Harmonogram: 830 až 930 hod. – registrace závodníků a výdej startovních čísel
pro kategorie dorost a starší registrace až do 1000 hod.
945 hod. – zahájení v místě startu
1000 hod. – start 1. kategorie a dalších v pořadí:
1. předškolačky
2. předškoláci
3. minižákyně
4. minižáci
5. žákyně nejml.
6. žáci nejml.
7. žákyně ml.
8. žáci ml.
9. žákyně st.
10. žáci st.
11. dor-ky ml.

roč. 12 – 13
roč. 12 – 13
roč. 10 – 11
roč. 10 – 11
roč. 08 – 09
roč. 08 – 09
roč. 06 – 07
roč. 06 – 07
roč. 04 – 05
roč. 04 – 05
roč. 02 – 03

100 m
100 m
300 m
300 m
700 m
700 m
1 km
2 km
2 km
3 km
3 km

Kategorie pro lyžařskou sezónu 2018

12. dor-ci ml.
13. dor-ky st.
14. dor-ci st.
15. ženy a juniorky
16. ženy nad 40 let
17. ženy nad 50 let
18. muži nad 60 let
19. muži nad 50 let
20. muži nad 40 let
21. muži a junioři

roč. 02 – 03
roč. 00 – 01
roč. 00 – 01
roč. 79 – 99
roč. 69 – 78
roč. 68 a st.
roč. 58 a st.
roč. 59 – 68
roč. 69 – 78
roč. 79 – 99

4 km
4 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
7 km
7 km
7 km

Ve všech kategoriích se startuje hromadně.

Technické údaje: Start a cíl je přesunut za silnici Útěchov – Adamov asi 200 m od hřiště. Přechod přes
silnici je individuální za silničního provozu! Tratě vedou lesem po cestách, místy
kamenitých. Tratě jsou vyznačeny barevnými značkami a šipkami. Plánek tratí bude
vyvěšen u hřiště a na startu závodu.
Všeobecné údaje: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav.
Za ztracené startovní číslo bude požadována náhrada 100 Kč. U cíle bude podáváno
občerstvení. Zdravotní služba je zajištěna.
Startovné:

30 Kč předškoláci, minižactvo a žactvo, 50 Kč dorost, ženy a muži

Ceny:

První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny.

Výsledky:

Na stránkách oddílu http://www.tjstart.cz
Na vyžádání zašleme oproti předchozí úhradě 20 Kč.

Doprava:

Autobus MHD č. 57 z Černých Polí přes Lesnou, č. 43 od nádraží ČD v Králově Poli,
v Soběšicích přestup na č. 57
Rozpis byl schválen výborem oddílu v červnu 2017.

V Brně, dne 12. července 2017

Zvou pořadatelé oddílu lyžování

