
 

                 

                                                     

        

Závody v běhu na lyžích 

pohárový závod královéhradeckého kraje 

a veřejný  závod  

TJ Spartak Vrchlabí  ve spolupráci s TJ SVS Krkonoše  

lyžařské oddíly 
Rozpis závodů 
Pořadatel: z pověření ÚBD KSL KHK – TJ SVS Krkonoše a TJ Spartak Vrchlabí 
Datum: neděle 12. 1. 2014 
Místo: Horní Mísečky 
Technika běhu:  VOLNĚ  s intervalovým startem, kategorie roč. 2006 – 2004 jedou klasicky.  

Kategorie a tratě: předžáci a předžákyně a mladší 2006 a 2007 800 m 

 nejmladší žákyně a žáci 2004 a 2005 1,0 km 

 mladší žákyně a žáci 2002 a 2003 2,5 km 

 starší žákyně a žáci 2000 a 2001 3.5 km 

 ml. dorky, ml. dorci 1998 a 1999 5 km 

 st. dorky                                         1996 a 1997                              5 km 

 juniorky, ženy 1995 a starší 5 km 

                                     st. dorci 1996 a 1997 7,5 km 

 junioři. muži 1995 až 1974 10 km 

 muži veteráni 1973 a starší 10 km 

 

Start: V 10.00 hodin první kategorie, po 20 s. 

Přihlášky: e-mail: milan.haj@wo.cz do pátku 10. 1. 2014 – 12,00 hodin. 

Losování:  pátek 10. 1. 2014 v 17,00 hod. v ZŠ nám. Míru Vrchlabí. Startovka bude vyvěšena na stránkách www.time-h.cz  

Startovné:  bude vybíráno při prezentaci, předškolní děti , nejmladší žactvo , mladší a starší žactvo 20,- Kč 

 dorost, junioři a dospělí 50,- Kč. 

Prezentace:  v místě startu od 8,30 do 9,45 hod, kategorie dorostu, juniorů a dospělých do 10,00 hod. 

Ceny:  všechny kategorie: 1. – 3. místo obdrží medaili diplom a drobné ceny,  

                                          kategorie ml. a st. žactva budou vyhlašovány po ročnících. 
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Protesty:  dle SŘ s vkladem 300,- Kč 

Různé: v případě nedostatku sněhu bude závod zrušen nebo přeložen. O tom budou informace na 
www.krkonose-vrchlabi.cz nebo na www.spartak-vrchlabi.cz 

 závodí se dle pravidel lyžařských závodů a SŘ 2013/2014 

 závodníci a jejich doprovod, členové ČSTV jsou pojištěni na úraz souhrnnou smlouvou u pojišťovny 
Kooperativa. Ostatní se závodu účastní na vlastní nebezpečí 

 zdravotní služba – lékař v místě závodu 

 za nevrácené startovní číslo bude vysílající složce účtováno 300,- Kč 

 za odložené věci pořadatel neodpovídá 

 Pořadatel má právo upravit délku tratí dle sněhových podmínek 

Ředitel závodu: Tomáš Kulhánek 

Velitel tratí: Jan Martin 

Hlavní rozhodčí: Hana Sládková 

Propozice schváleny ze dne 15.12.2013  STK   J.Michlová 

 

Parkování je pro závodníky ve skiareálu Horních Míseček zdarma !!! 

Tento projekt je realizován za podpory města Vrchlabí.  
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