
R O Z P I S
- závod v celoživotním žebříčku – pozvánka –  oslava Ríšových narozenin

Pořadatel: Sportovní klub Praga 
Datum: středa 8. 5. 2013
Shromaždiště:  Loděnice,  Veslařský  ostrov  Praha,  bude  značeno  od 
tramvajové zastávky Kublov
Parkování: podle pokynů městské policie
Prezentace: od 17 hod
Druh závodu: životní jubileum
Mapa:
http://www.mapy.cz/#x=14.419214&y=50.053386&z=15&d=addr_8959045_1

&t=s
GPS: 50°3'11.959"N, 14°24'57.758"E

Terén: společenská místnost s terasou a výhledem na Vltavu
Start:     00=18,00 vzdálenost  0 m
Cíl:             ?
Přihlášky: e-mailem v povinném formátu na:

hanka.samalova@seznam.cz 

Přihláška telefonická, nebo SMS  je též možná na čísle 724 375 618,
bude možno se přihlásit i na místě bez zvýšení vkladu. 

Vklady:      do 6.5. 2013

HD10L, HD10  zdarma
žactvo polovic   
ostatní výše vkladu dobrovolná, 

                                                          konzumace za svoje         

-

- vklad zaplaťte osobně veteránce Hance Šámalové na závodech v neděli 
21.4. 2013 nebo na účet u české spořitelny č. 0997784053/0800
Hana  Šámalová,  do  poznámky  pro  příjemce  uveďte  „příspěvek  na 
oslavu 8.5.“ a vaše jméno – důležité! 

Systém ražení: Po příchodu popřejete oslavenci a při závodě budete plnými 
doušky  nasávat  atmosféru  celoživotního  běhu  se  všemi  překážkami, 
nástrahami,  řešit  běžné  každodenní  problémy a  užívat  si  veselí,  radostí, 
dobrého pití a jídla. 

Kategorie a délky tratí: dle soutěžního řádu, 
hlavní kategorie H 85 L  
podkategorie L (dlouhá) a K (krátká) jsou vypsány u kategorií DH21, DH35 a 
DH45, ostatní kategorie, jak je obvyklé.

Držitelé  licencí,  výkonnostních  tříd,  medailí  a  různých  diplomů  nejsou 
osvobozeni od poplatků za konzumaci jídel ani nápojů.

Informace: na e-mailu: hanka.samalova@seznam.cz 
nebo osobně 

Stravování: V průběhu závodů zajišťuje provozovatel  loděnice a šikovné 
kuchařky  a  kuchtíci  z  oddílu  SK  Praga  a  ostatní  přizvaní  dobrovolníci 
(restaurace - v průběhu závodu – dle nabídky).

Občerstvení: pro všechny závodníky na trati i po doběhu. 

Stavba tratí: Richard Samohýl
Hlavní rozhodčí: Richard Samohýl
Ředitel: Richard Samohýl

Upozornění: Žádáme účastníky o přísné dodržení pořádku na shromaždišti.
 
Poděkování: Ríšovi Samohýlovi za celoživotní obětavou práci pro oddíl

V Praze dne 17. 4. 2013 široká členská základna SK Praga
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