
Český krkonošský spolek SKI Jilemnice 

Mezinárodní závod FIS – Slavic Cup
Český pohár v     běhu na lyžích dospělých  
 „15. ročník Velké ceny Jilemnice“

        
Pořadatel: z pověření SLČR pořádá ČKS SKI Jilemnice
Místo: Horní Mísečky 1000 m n.m.
Datum: 11. - 12. prosince 2010

Kategorie: muži, junioři
ženy, juniorky

Účast:             členové RD, registrovaní závodníci a závodnice – nositelé minimálně II. VT 
                       a zahraniční závodníci.

Při prezentaci musí závodník předložit průkaz člena SLČR a registrační průkaz s potvrzenou VT, 
oddílovou příslušností (hostováním) a potvrzením o lékařské prohlídce. Přihlášení cizinci se musí 
prokázat Mezinárodní licencí.

                        Všichni závodníci musí mít zaregistrován aktivní FIS kód. (viz. Soutěžní řád str. 7+27)

Přihlášky: zástupce oddílu do 10.12.2010 elektronicky na adrese http://sport-casomira.cz     
                       (viz. Soutěžní řád  str. 7).  
                        Kluby, které nemají odpovídající vybavení písemně do 10.12.2010 na adresu 
                        ing. Aleš Prokůpek, Na Výsluní 1151, Jilemnice 514 01.           
Kontaktní      alesprokupek@gmail.com,
adresa:           henych@intersport.cz, www.skijilemnice.cz

Závodní zasedací místnost na MÚ Jilemnice – radnice
kancelář:        V průběhu závodu v místě startu.
Ubytování: pořadatel nezajišťuje, možno objednat viz. příloha tohoto rozpisu.
Doprava a
stravování: pořadatel nezajišťuje.

Úhrada: závodníci startují na náklady vysílající složky.

Startovné: 50,-Kč za každý start bude vybíráno v hotovosti při prezentaci. Pokud SLČR neposkytne příspěvek 
na uspořádání, bude startovné 100,-Kč za každý start. Startovné bude vybíráno za každého 
přihlášeného závodníka (viz. Soutěžní řád str. 8).

Zrušení:        v případě nepříznivých sněhových podmínek bude po dohodě s STK ÚBD SLČR závod zrušen. 
                       Informace o zrušení  bude od 8.12.2010 na stránkách http://sport-casomira.cz,    
                       www.skijilemnice.cz.  Písemně přihlášení budou vyrozuměni na telefon uvedený v přihlášce.

Předpis:        závodí se podle pravidel lyžařských závodů ICR 2008, Soutěžního řádu pro závodní období
                       2010/2011 a tohoto rozpisu. Případné změny jsou vyhrazeny rozhodnutí soutěžního výboru.

Protesty: podle Pravidel lyžařských závodů FIS, vklad 100 CHF.
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Různé: - o případných změnách v rozpisu rozhodne organizační výbor a odsouhlasí soutěžní výbor
- za neodevzdané startovní číslo bude vysílající složce účtováno 300,-Kč
- závodníci a jejich doprovod, členové ČSTV, jsou pojištěni na úraz u pojišťovny Kooperativa
číslo smlouvy 71-495000445-2 (15.12.2000)

  - diváci a nečlenové ČSTV se účastní závodů na vlastní nebezpečí. Za odložené věci pořadatel    
  neručí.

Zdravotní
služba: v místě startu lékař a horská služba.

Funkcionáři závodu: 
TD FIS: Barbara Sobanska (POL)                                 ředitel závodu: Michal Kučera
ATD: Petra Skalická                                                      hlavní rozhodčí: Jiří Rázek
zástupce STK: Karel Pospíšil                                        předseda org.v.: Stanislav Henych
náhr TD: Petr Mach                                                       sekretář závodu: Aleš Prokůpek

Pořad závodů

Pátek 10.12.2010 1300-1600 prezentace v závodní kanceláři
1000-1500 trénink na tratích
1800 porada vedoucích družstev a losování pro 1.den v závodní kanceláři

                                                           na MÚ v Jilemnici

Sobota 11.12.2010 830-930 výdej startovních čísel v místě startu

1000 START (intervalový)
ženy, juniorky              5 km-K
muži, junioři             10 km-K

                        30 minut po dojetí posledního závodníka porada vedoucích družstev a 
losování pro 2.den v závodní kanceláři na Horních Mísečkách.

do 1500 trénink na tratích

Neděle 12.12.2010 800-900 výdej startovních čísel v místě startu

930 START (intervalový)
ženy, juniorky             10 km-V
muži, junioři             15 km-V

Vyhlašování výsledků obou závodů ihned po skončení závodů druhého dne v místě startu.

Tento rozpis byl schválen STK SLČR (pan Karel Pospíšil) dne 6.11.2010.
Vzdálenost:  Jilemnice - Horní Mísečky je 20 km

    Michal Kučera                           Stanislav Henych
        ředitel závodu               předseda org. výboru

Informace o ubytování a stravování v     Jilemnici a okolí  

Vážení sportovní přátelé, ubytování a stravování  si můžete mimo jiné objednat na níže uvedených adresách a 
telefonních číslech:

• Infocentrum Jilemnice, tel. 481 541 008, www.mestojilemnice.cz
• Infocentrum  Flora Benecko, RNDr.Mirka Chaloupská, tel.481 582 606, 603 269 460, flora@benecko.com
• Hotel Vyhlídka, www.volny.cz/hotel.vyhlidka, tel. 481 540 374
• Hotel Dobré dny, www.dobredny.cz

• Jilemnická bouda, Horní Mísečky, tel. 499 433 402
• Sokolovna Horní Branná, tel. 481 584 241, 604 511 373
• Sokolovna Jilemnice, tel. 481 541 152, 603 745 279,   sokol.jilemnice@tiscali.cz  
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