
ROZPIS ZÁVODU
1. Název závodu : Mistrovský krajský závod pro Ústecký kraj, 

  3.závod krajského poháru 2013 , Veřejný závod

  Mistrovství Libereckého kraje

2. Vyhlašovatel : Garant Ústeckého kraje: TOM 3311 Vejři Lovosice

3. Pořadatel : TOM 3311 Vejři Lovosice, KČT Lovosice

4. Termín a místo konání : neděle 14.dubna 2013 - Skalice u Litoměřic

5.  Kategorie a délka tratí :  Přípravka P 2003 a mladší  2 – 3 km
Nejmladší žactvo   NŽH, NŽD 2003 a mladší     2 – 3 

        Mladší žactvo         MŽH, MŽD 2001 – 2002       2 – 3 km
        Starší žactvo           SŽH, SŽD 1999 – 2000       2 – 4 km
     Mladší dorost         MDH, MDD 1997 – 1998        4 – 6 km
     Starší dorost           SDH, SDD 1995 – 1996        4 – 6 km
    Dospělí A               MA, ŽA 1978 - 1994       4 – 6 km
      Dospělí B               MB, ŽB 1977 a starší 4 – 6 km

Rodič a dítě           2 – 3 km

6. Přihlášky:
Přihlášku zašlete doporučeně na adresu:

Jan Schejbal, Dlouhá 1057/17, 410 02 Lovosice,

mobil: 607 970 236

nebo e-mail: zwejk@centrum.cz
gabi.smolik@centrum.cz

nejpozději do 12.4.2013 do 22.00 hodin. 

Pokud budete mít zájem o dopravu autobusem je nutné se přihlásit nejpozději do 8.4.2013

Prosíme všechny delegace o rozhodčí, 

7. Funkcionáři závodu:
ředitel závodu - Gabriela Schejbalová, Lovosice
hlavní rozhodčí - Mgr. Jaroslav Pošva
stavitel trati - Jan Schejbal, Lovosice
zdravotník - Petra Dianová, Lovosice
počtářská komise - Jaroslav Pošva, TOM Vejři

8. Podmínky účasti a vybavení hlídek:
Za zdravotní způsobilost plně odpovídá vedoucí závodníků, u závodníků starších    18-ti let 
závodník sám. Každý účastník musí mít s sebou průkaz své zdravotní pojišťovny.

Vybavení hlídek podle platných pravidel TZ soutěžního řádu 

9. Úhrada nákladů :
Jízdné si hradí účastníci sami.

Autobus Litoměřice – Skalice bude zajištěn, jen v případě, že bude větší zájem, tj. 
více jak 10 osob. Pokud autobus pojede budeme vybírat příspěvek na dopravu 

20,-.

mailto:gabi.smolik@centrum.cz
mailto:zwejk@centrum.cz


Úhrada startovného :
Startovné 30 Kč na závodníka pro přihlášeného.
Startovné 40 Kč na závodníka pro nepřihlášeného.
Startovné neplatí kategorie : přípravka, rodiče a děti (nepostupové kategorie)

Pořadatel nezajišťuje ubytování a stravování. 

Káva, čaj bude. :-)
Pitný režim bude zajištěn po celou dobu závodu. 
Po závodě každý závodník obdrží oplatku.

Po závodě je možnost osprchovat se teplou vodou !!! Využijte to .  

Vítězové obdrží diplom a  medaili.

10. Doprava na místo konání TZ: /změny vyhrazeny/

Vlakem do Litoměřic (odjezd z Lovosic v 9.36  příjezd do Litoměřic hor. n. v 9:54).
Pak v 10.00 hod.  od vlakového nádraží  Litoměřice  horní  nádraží  naším autobusem do obce 
Skalice k ubytovně TJ Lbín. Připravte si prosím 20,- za autobus děkujeme za pochopení). 
Autobus pojede jen pokud bude více jak 10 zájemců
Zpět do Litoměřic se dopravuje každý sám pěšky po červené značce a nebo přes Bílé stráně cca 
3km , odtud pak vlakem.

11. Prezentace:

V místě startu v neděli 14.4.2013 od 10:15 do 11:00 hodin.

Kontaktní telefon  na prezentaci : 736 507 243

        602 247 403,
Předpokládaný start 11.00

12. Zdravotní služba :

V  cíli závodu bude zdravotnice.

Všeobecná ustanovení:
Závodí se podle Soutěžního řádu a pravidel TZ – umístěného na www.turisticky-zavod.cz

Tento rozpis byl vzat na vědomí Radou TZ  .

Gabriela Schejbalová, Lovosice Mgr. Jaroslav Pošva
ředitel závodu hlavní rozhodčí

Upozornění : 
Po závodě bude v prostoru cíle rozdělán oheň a proto si nezapomeňte buřty na opékání !

http://www.turisticky-zavod.cz/

