KOCHAVECKÁ 18 - 4.ročník – lyžařský závod na běžkách
Pořadatel:
Obec Rokytnice
Datum:
20. 1. 2019
Místo konání:
Kochavec – penzion
Start závodu:
20. 1. 2019 v 10:00 hodin
Trať:
18 km
Kategorie:
• M 1 – muži 18 až 40 let
• M 2 – muži 41 až 60 let
• M 3 – muži 61 a více
• Ž 1 – ženy 18 až 40 let
• Ž 2 – ženy 41 let a více
• Děti – chlapci a děvčata do 18 let – trasa dlouhá 1 km
Prezentace:
na startu závodu od 8:00 do 9:45 hodin
Přihlášky:
na e-mailové adrese: ou-rokytnice@seznam.cz do 19.1.2019 do 18:00 hod, osobně v neděli
20.1.2019 od 8:00 - 9:45 hodin při prezentaci.
Startovné:
* 100,- Kč při prezentaci v den startu
* kategorie děti zdarma
Občerstvení:
na trati – 2 občerstvovací stanice
po závodě – guláš, čaj
Právní ujednání:
1. Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
2. Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
3. Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří projedou celou trať.
4. Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě
vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.
5. Účastníci závodu souhlasí s použitím poskytnutých osobních údajů pro potřeby tohoto
závodu.
Toto právní ujednání bude stvrzeno podpisem každého účastníka závodu při prezentaci.
Různé:
• Závod je veřejný s hromadným startem, uskuteční se za každého počasí.
• Závod se jede klasickou technikou.
• Startovní čísla se po dojezdu do cíle vrací.
• V případě, že se kvůli sněhovým podmínkám závod přesune do jiného termínu, změní se i datum
ukončení on-line registrace.
Další info: tel. 776 193 342, 577 343 652, 739 412 724, 603 290 688
Organizační výbor:
Zdeněk Kostka, Antonín Goňa, Zdeněk Urban, Ladislav Plášek, Kamil Hamalčík, Bohumil Hamalčík,
Petr Saloky, Josef Urban, František Struhař, Ladislav Hofschneider

