
Velká cena Ostravy 
v přespolním běhu

RT TORAX
Pořadatel: VSK VŠB-TU Ostrava oddíl běžeckého lyžování & Sportovní areál Skalka

Místo závodu: Sportovní areál Skalka v Ostravě Porubě

Datum: Sobota 18.10. 2008

Název: 2. ro čník Velké ceny Ostravy v p řespolním b ěhu RT TORAX 

Web závodu: www.ski.poski.com

Přihlášky: 1) písemně do 15.10. 2008 na adresu: Mgr. Jiří Vytlačil 
generála Sochora 1280 / 16  
708 00 Ostrava Poruba

2) elektronicky do 17.10. 2008 na jvytlacil@centrum.cz
3) omezené množství na místě v den závodu

Obsah p řihlášky: jméno, příjmení, rok narození, adresa závodníka (e-mail), název klubu

Startovné: platba při vydání startovních čísel
Mládež do 18 let 20 Kč
Dospělí 50 Kč (členové svazu lyžařů ČR 30Kč)

Kancelá ř závodu: v den závodu ve sportovním areálu Skalka od 9:30 hod

Časový program: od 9:30 prezentace a výdej startovních čísel 
(prezentace vždy ukončena 30 min. před startem dané kategorie)  
10:30 start první kategorie
12:00 start hlavního závodu 
13:30 vyhlášení výsledků + tombola

Partne ři závodu:

Ceny: pro všechny kategorie 1. – 3. místo, ostatní ceny losovány v tombole 

Kategorie:
Předžačky / předžáci (1999 a mladší) 250 m start 10:30 hod.
Žačky ml. / žáci ml. (1997 - 1998) 2,5 km start 10:40 (1 okruh)
Žačky starší/ žaci st.  (1995 - 1996) 2,5 km start 10:40 (1 okruh) 
Dorostenky/ci ml. (1993 - 1994) 5 km  start 11:00 (2 okruhy)
Dorostenky st. (1991 - 1992) 5 km  start 11:00 (2 okruhy)
Dorostenci st. (1991 - 1992) 7,5 km  start 11:00 (3 okruhy)
Juniorky a ženy A (1973 - 1990) 5 km  start 12:00 (2 okruhy) 
Ženy B (1972 a starší) 5 km  start 12:00 (2 okruhy)
Junioři a muži A (1969  - 1990) 10 km  start 12:00 (4 okruhy)
Muži B (1959 - 1968) 10 km  start 12:00 (4 okruhy)
Muži C (1949 -1958) 10 km  start 12:00 (4 okruhy)
Muži D (1948 a starší) 10 km  start 12:00 (4 okruhy)

Občerstvení: pro závodníky bude připraveno drobné občerstvení, ostatní občerstvení bude možno   
zakoupit v restauraci ve sportovním areálu Skalka

Zdravotní služba: v průběhu závodu ve sportovním areálu Skalka

Doprovodný program:
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE OSOBNÍCH VOZŮ
ZDARMA TESTOVÁNÍ B ĚŽECKÉ OBUVI ASICS
PRODEJ SPORTOVNÍ VÝŽIVY 
PRODEJ SPORT. OBLEČENÍ
OCHUTNÁVKA NÁPOJŮ RED BULL


