LYŽUJ LESY 2020 –Jeseník
Ramzová, chata pod Klínem
Ambasadorem závodu je Adam Fellner, reprezentant ČR v běhu na lyžích
Obratnostní závod v rámci seriálu závodů Lyžuj lesy 2020 pro neregistrované a registrované lyžaře ze
základních škol. Závod probíhá pod patronací Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky.
Pořadatel: FENIX SKI TEAM JESENÍK z.s.
Kontakt:
Tomáš Tejchman, Tejchman@feje.cz, mob. 724 335 962
Datum konání: 4. března 2020
Místo konání:
Ramzová, Chata pod Klínem (http://www.podklinem-ramzova.cz/)
Přihlášky:
Do 29. 2. 2020, na e-mail: prihlasky@feje.cz
dohlášení v místě startu do 30 min. před odstartováním závodu
Prezentace:
8:00 – 10:00 v den závodu v závodní kanceláři
Technika:
volně
Kategorie:
1. - 2. třída
3. - 4. třída
5. - 6. třída
7. - 8. třída
9. třída

NEREGISTROVANÍ
ZÁVODNÍCI
400 m
400 m
1.000 m
1.500 m
1.500 m

REGISTROVANÍ
ZÁVODNÍCI
400 m
1.000 m
1.500 m
3.000 m
3.000 m

Půjčovna vybavení: Možnost zapůjčení omezeného počtu lyžařského vybavení (lyže, hole, boty). Nutno
objednat předem do 29.2. 2020 na emailu: prihlasky@feje.cz. Nezapomeňte uvést
velikost bot a výšku postavy. Vybavení bude připraveno v den závodu.
Mazání lyží:
Zdarma pro všechny účastníky
Start:
První kategorie v 10:30 hod. Starty všech kategorií intervalově.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny startovního času a délky tratí dle aktuálních
sněhových podmínek
Trať závodu:
Upravený okruh 200 a 500m
Typy překážek:
Terénní umělé a přírodní překážky umožňující propojení techniky běhu a obratnosti na
lyžích
Ceny:
První tři závodníci v každé kategorii obdrží věcnou cenu. Zvlášť budou vyhlašování
neregistrovaní a registrovaní, tj. závodníci registrovaní v SLČR a ČSB.
Doprava:
Pro závodníky a účastníky závodu zajišťuje pořadatel dopravu ze směru Javorník a
Zlaté Hory do místa konání závodu. Přesný časový jízdní řád s jednotlivými
zastávkami bude upřesněn po domluvě.
Různé:
Občerstvení zajištěno v cíli.
Závodí se dle pravidel lyžařských závodů SLČR.

Další informace na www.lyzujlesy.cz
Tomáš Tejchman
Ředitel závodu

Ing. Martin Hausner
Hlavní rozhodčí

