Milí přátelé, lyžníci,
zveme vás na 3. ročník závodů „ Běh na lyžích Liberec 2022“.
Závodíme v Bedřichově, na stopách Jizerské padesátky,
1. a 2. února 2022.

PROGRAM :
Úterý 1. 2. 2022 – příjezd týmů (3 chlapci a 3 dívky, 2 dospělí) do školy do 12 : 00
(eventuálně již v pondělí 31. 1. do 18h)
-

oběd ve školní jídelně, ubytování
přesun autobusem do Bedřichova, prohlídka a projetí tratí, trénink
návrat do školy, večeře, večerní program

Středa 2. 2. 2022
-

snídaně
přesun do Bedřichova
9 : 30 start závodu
přesun do školy, oběd ve školní jídelně
konec ve 14 hod.

KATEGORIE 1 – DÍVKY – 2 000 m klasickou technikou (3 dívky z každé školy)
KATEGORIE 2 – CHLAPCI – 2 500 m klasickou technikou (3 chlapci z každé školy)
-

odpočinek, občerstvení, cca v 11 hod start závodu štafet

ZÁVOD ŠTAFET - 6 x 500 m klasickou technikou (2 dívky, 2 chlapci, 2 dospělí)
-

vyhlášení výsledků, předání medailí a diplomů
přesun do školy
oběd
odjezd účastníků

PŘIHLÁŠKY :

účast prosím potvrďte do 22. 12. 2021 – e-mailem
-

do 23. 1. 2022 přihláška jmenná

PŘÍSPĚVEK NA STRAVU :

113 Kč - každý účastník ( ti, co dorazí v pondělí 156 Kč)

STARTOVNÉ :

300 Kč - přihlášená škola

UBYTOVÁNÍ :

internát školy, tělocvičny (děti musí mít vlastní spacák a karimatku, dle
možností i polštářek pod hlavu)

CENY :

1. – 3. místo – medaile, diplom, drobná cena
-

každý účastník obdrží věcnou cenu

ADRESA ŠKOLY :
ZŠ a MŠ logopedická Liberec
E. Krásnohorské 921,
460 01 Liberec 14
Dopravní spojení: Autobusová linka č. 18. Výstupní stanice U Trianglu.
GPS: 50°47'3.279"N, 15°4'38.348"E

KONTAKTY :

masnicova@ssplbc.cz

tel. + 420 608 211 701

karasek@ssplbc.cz

tel. + 420 777 421 701

Těšíme se na vás!

VZPOMÍNKY NA 1.a 2. ROČNÍK ZÁVODU

