
  

 

 

   

 

 

Rozpis závodu v běhu na lyžích 

Krajský pohár žactva - Sprint-cross v běhu na lyžích žáků 

a veřejný závod SKIMAGAZIN CROSS 

Závod vypisuje: Svaz lyžařů České republiky – úsek běžeckých disciplin a 
UBD KSL Libereckého kraje 

Pořadatel: z pověřeni UBD KSL Libereckého kraje 

TJ DUKLA LIBEREC o.s., DANIEL SPORT 
Datum konání: sobota 2. března 2013 
Místo konání: lyžařský areál BEDŘICHOV 
Způsob běhu: volnou technikou – sprint-cross v běhu na lyžích žáků 
Kategorie : 
předžákyně roč. 2005 a ml. 300 m volně 
předžáci roč. 2005 a ml. 300 m volně  
žáci nejml. roč. 2004, 2003 500 m volně 
žákyně nejml. roč. 2004, 2003 500 m volně 
žáci ml. roč. 2002, 2001 500 m volně 
žákyně ml. roč. 2002, 2001 500 m volně 
žáci st. roč. 2000, 1999 500 m volně 
žákyně st. roč. 2000, 1999 500 m volně 
veřejný závod SKIMAGAZIN CROSS start kvalifikace 13:00: 
(www.tour.skimagazin.cz) 
ženy, juniorky a dorostenky cca 1000 m volně 
muži, junioři a dorostenci cca 1000 m volně 
Délka tratí: dle rozpisu kategorií a sněhových podmínek 
Start : 1. kategorie 9:00 intervalově po 20s a rozjížďky od 10:45 po 3 minutách. 

Rozjížďky jsou pro ročníky 2002 až 1999. Postupuje prvních 8 závodníků z každého 
ročníku z kvalifikace do semifinále. První dva závodníci z každého semifinále 
postupuji do čtyřčlenného finále. 
Prezentace : v den závodu od 8:00 hod. do 8:45 hod. v zavodní kanceláři (buňky). 
Žákovské kategorie nelze dohlašovat na místě!!! 
Přihlášky:  

1)závody žactva a pro členy SLČR na        josef.hejral@t-base.cz 
2)závod SKIMAGAZIN CROSS na strankách   www.tour.skimagazin.cz 
Uzávěrka přihlášek je 28.2.2013 do 18.00 hod. 
Účast v závodě: 

A/ v závodě KP startují registrovaní závodníci UBD SLČR, kteří se prokáží průkazem 
člena SLČR a přihlásí se k závodu v termínu přihlášek. 
B/ ve veřejném závodě SKIMAGAZIN CROSS mohou startovat neregistrovaní závodníci 
Výdej st. čísel: při prezentaci 
 

http://www.tour.skimagazin.cz/


 
 
Startovné :  žactvo 10 Kč 

dorost  20 Kč 
dospělí (člen SLČR UBD KSL Libereckého kraje) 30 Kč 
dospělí (ostatní) 200 Kč 

Občerstvení: zajištěno pořadatelem v prostoru cíle 
Vyhlášení výsledků: nejdéle 1⁄2 hodiny po dojetí posledního závodníka 
Protesty : Dle pravidel SLČR 
Různá ustanovení : Pro závody platí Pravidla lyžařských závodů resp. Soutěžní řad UBD 
SLČR 2012/2013. Případné změny v rozpise, nebo v časovém programu jsou 
vyhrazeny rozhodnutí organizačního výboru nebo soutěžního výboru. V případě 
nepříznivých sněhových podmínek může být závod přeložen na náhradní tratě, případně 
zrušen. Pojištěni členů SLČR – viz. SŘ UBD 2012/2013. Diváci a nečlenové ČSTV se 
účastní závodů na vlastní nebezpečí. Za neodevzdané startovní číslo účtujeme 300,-Kč. 
Za odložené věci pořadatel neručí. 
Parkování pouze na vyhrazených parkovištích. V žádném případě nelze parkovat u 
buněk!!! 

 Ing. Arnošt Hlaváček 
ředitel závodu 

 


