
PROPOZICE
Králický ovál (3. ročník) – 29. 6. 2011

Závod je zařazen do: ISCAREX CUP 2011

Místo konání: Králíky (okres Ústí nad Orlicí), sportovní areál při ZŠ Moravská 
Místo startu: Atletická dráha sportovního areálu
Pořadatel: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, 
Adresa organizátora:Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky,  Beřich Novotný, Dolní 247561 69 
Králíky, telefon 737 754 286; mail:skiklub.kraliky@centrum.cz
Přihlášky: písemně (telefonicky) na adrese organizátora (B. Novotný), mailem nebo při 
prezentaci. Vzhledem k různému výkonnostnímu limitu jednotlivých závodníků je nutné na 
přihlášku uvést zda závodník zvládá uběhnout 5 km do 18 minut, 22 min. a nad 22 minut!
Prezentace: dne 29. 6. 2011 od 15:30 hod. – 16:30 hod., 
Startovné: 100,-- Kč (muži, ženy), 50,-- (dorostenci/junioři, dorostenky/juniorky)
Start: čas prvního startu:17:10 hod, čas druhého startu  cca 17:40 hod., třetího startu cca 18:10 
hod., v případě většího počtu závodníků budou přidány další starty. Maximální počet závodníků 
ve skupině  – bude upřesněno na místě podle počtu závodníků a jejich rozdělení podle 
výkonnosti. Závodníci běží ve skupinkách, rozdělení do skupin podle výkonnosti závodníků 
(viz. požadavek v bodu „Přihlášky“). Na přihlášce dále uvést v případě, že závodník přijede 
vlakem, větší znak „V“. Tento závodník bude zařazen do prvního rozběhu, případně druhého 
rozběhu bez ohledu na výkonnost (viz. bod různé). Do prvního rozběhu budou zařazeni 
závodníci/závodnice s nižším časem.
Trať: 5.000 m (tartan), délka 1 okruhu 300 m (celkem 17 průběhů), měření výsledků 
elektronicky, při ztrátě chipu hradí závodník plnou náhradu externí firmě
Ceny: věcné ceny v hodnotě: 5.000,--, finanční ceny v hodnotě: 2.400,--. Závodníci obdrží na 
prvních třech místech diplom a věcnou cenu; v absolutním pořadí kategorií (muži, ženy, mladíci, 
dívky) obdrží závodníci finanční ocenění (300, 200, 100).

Kategorie:
1. Mladíci (dorostenci a junioři) věk  16 - 19 let  (r. 95-92); 2. Dívky (dorostenky a juniorky) věk 
16 - 19 let (r. 95-92); 3. Muži A věk 20–39 let (r. 91-72); 4. Muži B věk 40–49 let (r. 71-62); 
5. Muži C věk 50–59 let (r. 61-52); 6. Muži D věk 60-69 let (r. 51-42); 7. Muži E věk 70 let a 
starší (r. 41 a starší); 8. Ženy A věk 20–34 let (r. 91-77); 9. Ženy B věk 35-44 let (r. 76-67); 
10. Ženy C 45 - 54 let (r. 66-57); 11. Ženy D 55 let a starší (r. 55 a starší).

Různé
čaj - po doběhu všichni závodníci
Parkování osobních automobilů – ulice Nádražní, případně parkoviště u Reichlů. Vjezd do 
areálu pouze vozidlo firmy Iscarex a měřící vůz firmy ChampionChip.
Na základě požadavku závodníků, kteří využijí k dopravě na závody vlak, budou tito závodníci 
zařazeni do prvního rozběhu bez omezení výkonnosti. Poslední vlak s navazujícími přípoji na 
hlavní trať v Ústí nad Orlicí odjíždí 19:02 hod. Tito závodníci uvedou znak „V“ na přihlášce a 
při prezentaci informují pořadatele – (zařazení do jednotlivých rozběhů).
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