
 

 

 

Krajský přebor v běhu na lyžích klasickou technikou 

Neděle 8.1.2017 

 

Pořadatel:  Fischer Ski klub Šumava Vimperk, 1. máje 182, 385 01 Vimperk 
Místo konání:   Vimperk, areál Vodník 
Termíny konání: neděle 8. 1. 2017 
Disciplína:   běh na lyžích klasickou technikou s hromadným startem  
Start:    od 10:00 hodin, hromadně po kategoriích 
Přihlášky:   Předem on-line na www.skisumava.cz do soboty 7.1.2017 do 18:00   

Dohlášky v den závodu od 8:30 do 9:00 hodin!!! Výdej čísel předem přihlášeným do 9:45 
hodin!!! 
 

Kategorie:   Batolata - děvčata BD 2011 a ml  200 m 
   Batolata - kluci  BK 2011 a ml  200 m 
   Potěr – děvčata  PD  2009 - 2010   400m   
   Potěr – kluci   PK  2009 - 2010   400m    
   Žákyně do 10-ti let  ZK10  2007 - 2008   1400 m (2 x zaváděcí kolo)   
   Žáci do 10-ti let  ZC10  2007 - 2008  1400 m (2 x zaváděcí kolo)   
   Mladší žákyně  MLZK  2005 - 2006   2500 m (zaváděcí + 1 kolo)   
   Mladší žáci  MLZC  2005 - 2006  2500 m (zaváděcí + 1 kolo)  
   Starší žákyně  STZK  2003 - 2004   4300 m (zaváděcí + 2 kola)  
   Starší žáci  STZC  2003 - 2004  4300 m (zaváděcí + 2 kola)  

Mladší dorostenky  MLDK  2001 - 2002   4300 m (zaváděcí + 2 kola)  
   Mladší dorostenci MLDC  2001 - 2002  6100 m (zaváděcí + 3 kola)   
   Starší dorostenky STDK  1999 - 2000   6100 m (zaváděcí + 3 kola)  
    Ženy a juniorky   Z  1998 a starší   6100 m (zaváděcí + 3 kola) 
   Starší dorostenci STDC 1999 - 2000  7900 m (zaváděcí + 4 kola)   
   Muži a junioři   M  1998 a starší   7900 m (zaváděcí + 4 kola)   
   Báječní rodiče   R    750 bezpečný metrů 
 
Startovné:   Předem přihlášení: dospělí 50,- Kč, dorost a žactvo 30,- Kč, předžáci a rodiče zdarma 
   Přihlášení na místě: dospělí 100,- Kč, dorost a žactvo 60,- Kč, předžáci 10,- Kč. 

Startovné se hradí na místě, přihlaste se předem, ušetříte!!!  
Členové Ski klubu Šumava Vimperk startují zdarma. 
Vzhledem k intervalovému startu důrazně doporučujeme přihlášky předem. V den závodu 
bude ve startovní listině pouze omezený počet volných čísel pro každou kategorii. 

Ceny:  první tři závodníci v každé kategorii diplom a medaili. Potěr a batolata obdrží sladkost. 
Občerstvení:   V cíli teplý nápoj.  
Služby zajištěné pořadatelem: Závodníkům bude k dispozici WC a přístup k elektrické energii – prodlužovačky 

vlastní. 
Poznámky:   Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za osobní majetek  
   závodníků. Délky tras jednotlivých kategorií mohou být upraveny dle aktuálních podmínek. 
   Každý účastník je povinen seznámit se s tratí a počtem okruhů před závodem (do 9:45)!   
Protesty:   Účastníci závodu, kteří se cítí být při závodě poškozeni, mohou podat protest   
   nejpozději do 15 minut od vyvěšení předběžných výsledků. Protest lze podat pouze  
   písemně a jen  při složení částky 500,- Kč u hlavního rozhodčího. Při zamítnutí   
   protestu propadne poplatek pořadateli 
Organizační výbor: Martina Mondlová – ředitelka závodu 
   Karel Hudeček – hlavní rozhodčí, časomíra 
   Petr Steinbach Pavlásek – velitel tratí 

http://www.skisumava.cz/

