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TJ Spartak Vrchlabí  ve spolupráci s TJ SVS Krkonoše Vrchlabí   

lyžařské oddíly pořádají 

 

Veřejné závody na kolečkových lyžích 
 

Rozpis závodu 
Pořadatel: TJ Spartak Vrchlabí a TJ SVS Krkonoše Vrchlabí 
Datum: 2. 10. 2016 
Místo: Vrchlabí – Vejsplachy 
Trať: Vrchlabí Vejsplachy – Dolní Branná a zpět – délka 5km – zvlněný profil 
 silnice č. 295, nový asfalt, obousměrná trať, silnice bude v době závodu zcela uzavřena 
Kolečkové lyže: černá a pomalá kolečka o průměru 10 cm – Swix, Ski-go, Marve, Eagle, One-way, Swenor, atd. 
 závodník s jinými kolečky nebude vpuštěn do závodu 
 U kategorie žactva jsou přípustná kolečka 8cm typu DRLIK 
Technika běhu:  volně  - žactvo intervalově, dorost a dospělí hromadně 
Podmínka účasti:  Účastníci závodů na KL jsou povinni po celou dobu závodů užívat přilbu a ochranné brýle! 
 
Kategorie a tratě: nejmladší žákyně 2008 - 2007 800 m in-line brusle bez holí 
 nejmladší žáci 2008 - 2007 800 m in-line brusle bez holí 
 mladší žákyně 2006 - 2005 2 km in-line brusle, KL pomalé, KL Drlik 

 mladší žáci 2006 - 2005 2 km in-line brusle, KL pomalé, KL Drlik 

 starší žákyně 2004 - 2003 3 km KL pomalé, černá kolečka, KL Drlik 

 starší žáci 2004 - 2003 3 km KL pomalé, černá kolečka, KL Drlik 

 dorostenky 2002 - 1999 5 km KL pomalé, černá kolečka 

 dorost 2002 - 1999 5 km KL pomalé, černá kolečka 

 ženy a juniorky 1998 a starší 5 km KL pomalé, černá kolečka 

 muži a junioři 1998 a starší 10 km KL pomalé, černá kolečka 

 
Start: v 10.00 hodin 
 žactvo intervalově po 30 s. 
 dorost a dospělí hromadně ve vlnách za sebou 
Přihlášky: E-mail: milan.haj@wo.cz  do pátku 30. 9. 2016 – 20,00 hodin 
 nebo na místě v kanceláři závodu 
Startovné:  žactvo a dorost 50,- Kč 
 junioři a dospělí 100,- Kč 
Prezentace:  parkoviště Vejsplachy u fotbalového stadionu od 8,00 do 9,30 hod. 
Ceny:  věcné ceny od sponzorů 
Protesty:  dle pravidel lyžařských závodů 
Různé: Závodí se dle pravidel lyžařských závodů. 
 Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatelé neručí za škody závodníkům vzniklé, ani 

jimi způsobené. 
 Závodník se musí pohybovat po celou dobu závodu na pravé polovině vozovky, za nedodržení hrozí 

diskvalifikace. 
 zdravotní služba – lékař v místě závodu 
 Za odložené věci pořadatel neodpovídá. 
 Pořadatel má právo upravit délku tratí dle aktuálních podmínek. 
 Závody se konají i za mokra. 
 Parkování pouze na hlavním parkovišti u fotbalového stadionu. 
 Možná změna délky tratí dle počtu přihlášených 
Info k závodu Jan Martin 608203480 
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Ředitel závodu:  Tomáš Kulhánek 
Velitel tratí:  Jan Martin 

 
 

Plán trati 
 
 
 
 

Tento projekt je 

realizován za podpory 

města 

Vrchlabí.  
 


