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SKI KLUB Strakonice, z.s. 

pořádá ve spolupráci s Jihočeským krajským svazem lyžařů OSÚ ZL  

veřejný závod v běhu na lyžích 

O pohár starosty Kubovy Hutě 

Datum:  sobota 12. 2. 2022 

   start první kategorie v 10:00 hod. 

Místo:   běžecké tratě LA Zadov 

Disciplína: veřejný závod v běhu na lyžích žactva, klasická technika, 

intervalový start 

Startovné:  neplatí se 

Prezence a výdej čísel: v prostoru startu od 8:30 do 9:30 hod. 

Podmínky účasti:    registrovaní i neregistrovaní závodníci a závodnice-veřejný závod 

Přihlášky:  elektronicky na www.sportsoft.cz do pátku 11.2. do 16 hod. 

 

Kategorie: batolata /2016 a ml./ (hromadný start)   300 m  
lyžařský potěr /2014-2015/     500m  
předžactvo /2012-2013/     1 km  
mladší žactvo /2010-2011/    2 km  
starší žactvo /2008-2009/     3km  
U15 /2007/       3km 

Hodnocení: 3 nejlepší v každé kategorii obdrží diplom a medaili 
nejrychlejší v kategorii staršího žactva získávají putovní poháry 

 

Organizační výbor závodu:  

o ředitel závodu:  Mgr. Radek Sosna  
o velitel tratí:  David Půbal  
o hlavní rozhodčí:  ing. Stanislav Patka  
o lékař závodu:  MUDr. Martina Půbalová 

 

• další info: na tel. čísle 732 409140 či mailu skiklubst@gmail.com 

 

http://www.sportsoft.cz/
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Různé:  

• všechny kategorie závodí klasickou technikou s intervalovým startem (vyjma 
batolat) 

• start první kategorie v 10:00 hod.  
• pořadatel si vyhrazuje právo, kvůli urychlení průběhu závodu a podle počtu 

přihlášených, rozhodnout o společném startu několika kategorií  
• rozpis startů bude zveřejněn před startem první kategorie 
• závodí se na standardních lyžařských běžeckých tratích na Kubově Huti 
• závodí se dle platných Pravidel lyžařských závodů v souladu se Soutěžním řádem ÚBD 

SLČR a jeho doplňků pro závodní období 2021/2022 a dle tohoto rozpisu závodu 
• pojištění: diváci se účastní na vlastní nebezpečí, závodníci, činovníci, doprovod s platnou 

průkazkou SLČR jsou pojištěni souhrnnou pojistnou smlouvou 
• odvolání závodu: v případě špatných povětrnostních podmínek může být závod odložen, 

přeložen nebo zrušen, případné odvolání závodu bude zveřejněno nejpozději 1O.2.2022 
na www.skistrakonice.cz a mailem 

 

 

 

 

 

 

 

 


