
 

 

EDS Skiroll classics 2022 Šumava 

Svojše, Kvilda   

4. ročník závodů na kolečkových lyžích - klasicky 

Termín: 25. 6. 2022 (Rejštejn – Zhůří) a 26. 6. 2022 (Horní Vltavice – Horská Kvilda) 

Pořadatel: Ski klub Šumava Vimperk z.s. 

Ředitel závodu: Zbyněk Pavlásek 

Web závodu:  https://www.silviniskirollclassics.com  , zde i podrobnější pravidla seriálu 

Prezentace: v sobotu od 10:30 do 11:30 v Rejštejně, v neděli 9:30 – 10:15 H. Vltavice, Račí 

Starty: v sobotu 12:00 hod v Rejštejně z náměstí; v neděli 10:30 v Horní Vltavice, Račí 

Cíl:  sobota=Zhůří, malá parkovací plocha NPŠ; neděle=hotel Rankl Horská Kvilda 

Trasy:  Sobota: 10,5 km s převýšením  574 m – z Rejštejna po silnici č. 169  směr Svojše, a dále až na 

vrchol stoupání na Zhůří – zde na nejvyšším bodě cíl. 

 Neděle: 22,5 km s převýšením  291 m – z Horní Vltavice po silnici č. 167  směr  Borová Lada, a 

dále po téže silnici přes Kvildu na Horskou Kvildu– zde před Hotelem Rankl cíl. 

Pro starty závodu bude vždy krátkodobě ( 10min ) plně uzavřena silnice pro automobilový provoz, poté po cca 2km 

od startu se pojede za běžného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu ! 

Zázemí závodu s vyhlášením výsledků bude po oba dva dny u Hotelu Rankl na Horské Kvildě  

Doprava z cíle: v případě potřeby pořadatel nabízí k dispozici svoz pro účastníky závodu z cíle na start 

klubovými mikrobusy 

Přihlášení: www.skisumava.cz  nebo odkaz http://registrace.sportsoft.cz/mregistration.aspx?m=348 

Startovné: do 24.6. 400 Kč / 300 Kč junioři, na startu 500 Kč / 400 Kč 

Platba: dle instrukcí na on-line registraci, možno i kartou 

Ceny: pro každý závod price money pro prvních pět mužů a žen v hodnotě 13 000 Kč, dále věcné ceny 

Vyhlášení výsledků: v prostoru Hotelu Rankl na Horské Kvildě po dojetí posledního závodníka 

 

https://www.silviniskirollclassics.com/
http://www.skisumava.cz/
http://registrace.sportsoft.cz/mregistration.aspx?m=348


 

 

 

Výsledkový servis: www.sportsoft.cz 

 

Kategorie ELITE – všichni povinně  na kolečkách číslo 3 nebo na přidělených lyžích 
pořadatelem - Swenor ALU Classics elite 
 
Více zde: https://www.silviniskirollclassics.com/pravidla/  

                            

1.muži celkově (všichni mužského pohlaví od juniorů až po veterány) - jedou 

o žlutý dres EDS (5) 

2.ženy celkově (všichni ženského pohlaví od juniorek až po veteránky) - jedou 

o žlutý dres EDS (3) 

3.junioři do 23 let (ročník 1999 a mladší) - jedou o růžový dres Raiffeisen Investiční 

společnost (3) 

4.juniorky do 23 let (ročník 1999 a mladší) - jedou o růžový dres Raiffeisen Investiční 

společnost (3) 

5.veteráni nad 50 let (ročník 1972 a starší) - jedou o zelený dres Skiservis Mára (3) 

6.veteránky nad 50 let (ročník 1972 a starší) - jedou o zelený dres Skiservis Mára 

 

Kategorie OPEN – všichni povinně  na kolečkách číslo 2, lyže vlastní, z této kategorie nelze 

bodovat do celkového hodnocení seriálu skirollclassics 

 

1. muži celkově (všichni mužského pohlaví od juniorů až po veterány)  

 2. ženy celkově (všichni ženského pohlaví od juniorek až po veteránky)  

 

Více zde: https://www.silviniskirollclassics.com/pravidla/  

 

http://www.sportsoft.cz/
https://www.silviniskirollclassics.com/pravidla/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.silviniskirollclassics.com%2Fpravidla%2F
https://www.silviniskirollclassics.com/pravidla/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.silviniskirollclassics.com%2Fpravidla%2F

