
PROPOZICE ČESKOVESKÉHO KROSU 2022 - 5. ROČNÍK

Registrace:
5. 11. 2021 od 8.00 h na místě.
Konec registrací nejpozději 15 min. před startem každé kategorie.
Nejprve potřebujeme vyplnit na místě přihlášku a s tou se následně zařadit do řady pro řádnou registraci.
Následně obdržíte startovní číslo, ele. čip a dva Českoveské Jardy na polévku.
Čísla a ele. čipy po doběhnutí do cíle potřebujeme vrátit!

ON-LINE REGISTRACE BUDE SPUŠTĚNA CCA MĚSÍC PŘED TERMÍNEM ZÁVODU.

Startovné: 0 Kč (dobrovolné)

Starty:
11.00 h hlavní závod na 9,1 km
starší dorost ročníky 2005/2004, muži do 39 let, 40 – 49 let, 50 – 59 let, 60 – 69 let a
nad 70 let; ženy do 39 let, 40 – 49 let, nad 50 let).
finanční prémie 1 000 Kč za překonání traťových rekordů

10:15 h závod na 3,9 km
mladší dorost ročníky 2008/2007
jedná se o necelé 2 malé okruhy = 2x brod

9:45 h závod na 2,2 km
st. žáci a žačky ročníky 2010/2009
ml. žáci a žačky ročníky 2012/2011
nejmladší žactvo ročníky 2014/2013

9:15 h závod na 200m
předžáci ročníky 2016/2015

9.00 h malý okruh kolem 50m
pro benjamínky ročníky 2017 - batole :)

Po doběhu každé kategorie proběhne nejpozději do 10 min. vyhlášení prvních tří závodnic a závodníků.
Ceny jsou věcné dle možností pořadatelů. Změny ve vyhlašování vyhrazeny podle podmínek v den
závodu. Pro vyhlašování každé kategorie je zapotřebí účast minimálně 3 (tří) závodnic/ků.

Pokud někdo zvažuje start se psem, prosíme o zařazení se na konec startovního pole a pejska na vodítku s max.
opatrností a ohledem na ostatní účastníky závodu. Kategorie není vyhlašována.

Trasy budou značeny moukou dvounulkou (když nebude sníh) a bar. fáborky. Podle počtu pomocníků budou
obsazeny klíčové "křižovatky" pro snadnější navigaci.

Zázemí bude obvyklé. Venkovní stany bez vyhřívání a otevřený Kiosek včetně toalet. Drobné občerstvení bude v
prostoru startu a cíle.

Parkování je k dispozici před hotelem Zlatý Chlum.

Okruh na 2,2 km a velký okruh 9,1 km zahrnují brod. Kolik bude vody se teprve uvidí. Doporučujeme proto myslet
na náhradní obuv a nejen to, hlavně si ji vemte s sebou.

Traťáky: 33:17 je dosud nejrychlejší čas Benjamin Vrbovský / 42:49 Anna Strouhalová (Fenix Ski Team Jeseník).


