Skiroll classics 2021 Šumava - Svojše, Kvilda
3. ročník závodů na kolečkových lyžích – klasicky
Termín:

26. 6. 2021 (Rejštejn – Zhůří)
27. 6. 2021 (Horní Vltavice – Horská Kvilda)
Pořadatel:
Ski klub Šumava Vimperk z.s.
Ředitel závodu: Zbyněk Pavlásek
Web seriálu:
https-//www.silviniskirollclassics.com
Prezentace:
sobota - od 10:30 do 11-30 v Rejštejně
neděle – 9:30 – 10:15 H. Vltavice, Račí
Starty:
sobota – 12:00 hod v Rejštejně z náměstí
neděle – 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!
Kategorie:
muži celkově (všichni mužského pohlaví od juniorů až po veterány)
ženy celkově (všichni ženského pohlaví od juniorek až po veteránky)
junioři do 23 let (ročník 1998 – 2001)
juniorky do 23 let (ročník 1998 – 2001)
veteráni nad 50 let (ročník 1971 a starší)
veteránky nad 50 let (ročník 1971 a starší)
dorostenci (2002 a mladší)
dorostenky (2002 a mladší)
Zázemí:
Doprava z cíle:
Přihlášky:
Startovné:

zázemí závodu s vyhlášením výsledků bude po oba dva dny u Hotelu Rankl na Horské Kvildě
v případě potřeby pořadatel nabízí k dispozici svoz pro účastníky závodu z cíle na start
www.skisumava.cz nebo sportsoft.cz
do 15.6. 400 Kč / 300 Kč junioři a dorostenci,
na startu 500 Kč / 400 Kč
Omezení materiálu:
- Všechny závody se jedou klasickou technikou, jejíž porušení (bruslení, více jak tři odšlapy v zatáčce
atd.) povede k okamžité diskvalifikaci závodníka.
- Délka holí nesmí přesáhnout 83% výšky závodníka plus 2 cm/délka holí = výška postavy x 83/100 +
2 cm
- Každý závodník je povinen jet na přidělených společných kolečkových lyžích, je-li k tomu
pořadatelem vyzván. Odmítne-li, může se závodu zúčastnit, ale nebude klasifikován a ve výsledcích
bude uveden jako DSQ a zároveň mu nebudou v daném závodu přiděleny body do seriálu ani týmové
soutěže
- Pokud jede závodních na svých lyžích, musí být řádně označeny na kolečkách pořadatelem.
- Používají se pouze černá gumová kolečka o průměru 7 - 8cm s označením 2 nebo 3, někdy jako M
(medium) nebo S (slow) (kolečka s číslem 1 nebo F (fast) jsou zakázaná!!!).
- Kontrola lyží bude probíhat při prezentaci, na trati, ale i v cíli!!!
- Je zakázána jakákoli další manipulace s lyžemi a kolečky po kontrole od pořadatele, stejně tak tomu
je v případě zapůjčených lyží od pořadatele.
- Přistižení kohokoli znamená okamžitou diskvalifikaci!!!
Ceny:
price money dle pravidel Skiroll classics a možností pořadatele, dále věcné ceny
Vyhlášení:
vyhlášení výsledků v prostoru Hotelu Rankl na Horské Kvildě po dojetí posledního závodníka

