
ČESKÝ SKI KLUB VYSOKÉ NAD JIZEROU 
 

Pořádá v  S O B O T U  5. března L.P. 2011, XVIII. ročník  
 

LYŽECKÝCH ZÁVODŮ „PO STARU“ 
ROZPIS ZÁVODŮ       

 
Čestný komitét závodu: 
Předseda: Pan Jiří Ďoubalík, starosta Českého Ski klubu ve Vysokém nad Jiz. 
Členové:   Pan Jindřich Matura, starosta města Vysoké nad Jizerou 

      Pan Josef Zita, rozhodčí FIS, čestný předseda Č.S.K. Vysoké nad Jizerou 
      Pan Jaroslav Nechanický, předseda tělocvičné jednoty ve Vysokém nad J 
      Pánové: Václav Kramář, Jindřich Šikola, Jan Vaverka, čestní členové Č.S.K. 
      Pan Karel Bárta, starosta divadelního spolku Krakonoš 

       Pan Michal Jakl, ředitel vysockého muzea  
Soudcovský sbor: 
Vrchní sudí:   pan Zdeněk Seidl 
Soudcovský sbor:  pánové Jaroslav Kučera, Ivan Hanuš, Jiří Vašíček  
Oficiální měřič:  pan František Kučera 
Hlavní startér:  pan Jiří Lukáš 
Vrchní sekretář:  pan Jiří Ďoubalík 
Výpočet výsledků provádí: pánové Josef, Aleš, David a Václav Hejralovi 
Pořadí čísel stanovují: paní Svatava Hejralová, Jitka Seidlová, Alice Dvořáková 
Závodní dráhy vyměřují: pan Michal Dvořák a pan Libor Plucha z Rokytnice nad Jiz.  
Skok ověřili:   pan Pavel Berka, skokan z Liberce, člen Č.S.K 
Oficiální hlasatel:  pan Jan Vaverka, okresní poštmistr t.č. v důchodu 
 
Program závodů: 
  Sraz účastníků o deváté hodině ranní na vysockém náměstí a odchod na místní hřbitov, kde 
proběhne společná vzpomínka na bývalé závodníky a činovníky Č.S.K  
 
Od 11.30 hod. sraz na náměstí 
Ve 12.45 hod. průvod s dechovkou do běžeckého areálu 
 
Disciplíny: * Kupky  do 12 let 

* 100 muži: 15 - 40 let a nad 40 let 
* 1000 ženy: 12 - 18 let, do 35 a nad 35 let 
* 2000 muži: 12 - 18 let, do 40 a nad 40 let 
* Skok muži: 12 - 40 let a nad 40 let 

 * Krasojízda – dobrovolná ukázky účastníků – nutno se včas přihlásiti 
 
 V 17.00 hod. vyhlášení výsledků v areálu běžeckých tratí 
 Ve 20.00 hod. v rámci závodů „PO STARU“ hraje živá hudba, country kapela „FOUS“ 
      v restauraci „REBELKA“ na náměstí 
 
Závodníci i diváci: buďtéž výzbrojí a výstroji z let kolem roku 1920 – 1950 opatřeni! 
Diváci v dobové ústroji a děti vstup 20 Kč, ostatní 40 Kč 
 

 



Program osmnáctých  seveřanských her krkonošských „PO STARU“ 
 

 Místo konání: BĚŽECKÝ AREÁL U STANOVSKÉ KŘIŽOVATKY 
 

Časový program závodu: 
 
11.30 - 12.45 přihlášky k závodu - prezentace k závodům již na náměstí  

Startovní čísla platí pro všechny závody v ten den konané 
U  PREZENTACE KAŽDÝ SVOJI  VÝSTROJ  KOMITÉTU  KE  KONTROLE  PŘEDLOŽÍ 

12.00 – 12.45  Řazení průvodu na vysockém náměstí 
12.15 – 12.45  Koncert dechovky 
12.45  Odchod průvodu s hudbou do běžeckého areálu  
 
13.15  Dodatečné přihlášky k závodu.  
13.30  Výdej startovních čísel – kontrola výstroje 
13.30  Závod horské mládeže do 12 let s kupkami   bez vkladu 
 
13.45  Závod mužů o rekord  100 metrový, krokem telemarským Vklad 30 Kč 
  UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 15 MIN. PŘED STARTEM PRVNÍ ROZJÍŽĎKY 

Kategorie: muži 15 – 40 let a nad 40 let 
  Poháry pro vítěze, dantesy 
 
14.40  Jízda dam na 1000 m. Poháry pro vítězky, dantesy  Vklad 30 Kč 
  Kategorie: juniorky 12 - 18 let, do 35 let a nad 35 let 
 
15.10  Hlavní závod 2000 m k uctění památky vysockých závodníků Vklad 30 Kč 
  Kategorie: junioři 12 – 18 let, do 40 let a senioři nad 40 let 
  ČESTNÉ CENY – poháry - věnuje starosta města. 
 
15.45  Závod ve skoku mužů      Vklad 30 Kč 
  Kategorie: 12 – 40 let a senioři nad 40 let 
  Čestné ceny a dantesy dle uznání soudcovského sboru 
16.45  Krasojízda – dobrovolná ukázka lyžařské techniky   bez vkladu  
 
17.00  Slavnostní vyhlášení výsledků v běžeckém areálu, po  krasojízdě 
 
* O občerstvení závodníků a diváků bude postaráno ve stanu a v bufetu „U tratí“ 
* Každý dotaz stran závodů samých zodpoví Č.S.K. Vysoké nad Jizerou, třeba však  
 v tomto ohledu určité přání včas vysloviti. 
* Závodníci i diváci se účastní závodu na své riziko 
 
ZÁVODNÍ KOMITÉT ŽÁDÁ: 
* Závodníci buďtéž výzbrojí a výstrojí kolem roků 1920 – 1950 opatřeni. 

na závod v běhu i skoku dřevěné lyže a dobová obuv i ústroj podmínkou. 
* V závodě dam nutno dlouhých sukní použíti. 
* Při běhu používej pouze klasický krok telemarský 
* Závodní komitét si vyhrazuje právo kontroly výzbroje a výstroje před startem 
* Komitét žádá, aby do čela a seřadiště průvodu a vyznačených prostor, civilně ustrojení 
 diváci a fotografové nevstupovali 
  
* Informace: 481 593 495, 605 970 785, e-mail: ski.vysoke@tiscali.cz, www.vysokenadjizerou.cz 
 
Za Český Ski klub Vysoké nad Jizerou:     Závodní komitét závodů“ PO STARU“ 

mailto:ski.vysoke@tiscali.cz
http://www.vysokenadjizerou.cz

