
 
 

 

 

 

 

 

 

Mistrovství České republiky veteránů v běhu na lyžích 

 
Pořadatel:      ČKS SKI Jilemnice 

Místo:             Horní Mísečky  

Datum:          26. března 2017  

Kategorie:                                                                

 neděle 26.3.2017 

muži 40-49 (1968-1977) 30 km klasicky mass 

muži 50-59 (1958-1967) 30 km klasicky mass 

muži nad 60 let (1957 a starší) 30 km klasicky mass 

ženy 35-44 (1973-1982) 30 km klasicky mass 

ženy 45-54 (1963-1972) 15 km klasicky mass 

ženy nad 55 let (1962 a starší) 15 km klasicky mass 

                                  

                               

Účast: členové SLČR s prohlášením o zdravotním stavu (podpis prohlášení při prezentaci). 

 

Kontakt: alesprokupek@gmail.com, stanislav.henych@gmail.com 

 

Přihlášky: do pátku 24.3.2017 do 20:00 elektronicky na adrese www:czech-ski.com.   

 

Závodní kancelář:    sobota 25.3.:    8:00 – 13:00            lyžařský stadion Horní Mísečky 

                                   neděle 26.3.:    od 8:00                    lyžařský stadion Horní Mísečky 

 

Startovné: startovné 100,- Kč, splatné při prezentaci. 
                    
Předpis:  závodí se podle platných Pravidel lyžařských závodů, Soutěžního řádu pro závodní období 2016/2017 a 

      tohoto rozpisu. Případné změny jsou vyhrazeny rozhodnutí soutěžního výboru. 

 

Protesty: podle Pravidel lyžařských závodů. 

 

Přeložení nebo zrušení závodu: v případě nepříznivých sněhových podmínek bude po dohodě s STK ÚBD    

                     SLČR závod zrušen nebo přeložen. Informace bude 20.3.2017 na stránkách  

                                www:czech-ski.com, www:skijilemnice.cz. 

 

Pojištění: závodníci a jejich doprovod jsou pojištěni souhrnnou pojistnou smlouvou. Info na www:czech-ski.com 

 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje, možno objednat viz. příloha tohoto rozpisu. 
 

Doprava a stravování: pořadatel nezajišťuje. 
 

Úhrada: závodníci startují na náklady vysílající složky. 
 

Zdravotní služba: v místě startu horská služba. 
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Různé:     - za neodevzdané startovní číslo bude vysílající složce účtováno 500,-Kč. 

                 - diváci a nečlenové SLČR se účastní závodů na vlastní nebezpečí.  

                 - za odložené věci pořadatel neručí. 

 

 

 

Funkcionáři závodu:  

TD: Zora Honzlová                                                     ředitel závodu: Michal Kučera ml. 

ATD: Ondřej Szabó                                                     hlavní rozhodčí: Jiří Rázek 

zástupce STK: Michal Kučera st.                                předseda org.v.: Stanislav Henych 

                                                                                    sekretář závodu: Aleš Prokůpek 

 

Program závodů 

 

sobota 25.3.2017:     12:00-14:00           prezentace v ZK 

                                                                Prezentaci lze provést i telefonicky na tel. 739 577 708 (Michal Kučera)                                                                                                       
 
 
 

neděle 26.3.2017:     8:00 – 9:00            výdej startovních čísel v ZK      

                                        8:00 – 9:20
                   

 oficiální trénink  

                                        9:30
                          

  
             

start  
 

Vyhlášení výsledků: Závodníci na 1.-3. místě obdrží medaili a diplom. 

Titul Mistr ČR veteránů lze udělit, pokud závod dokončí tři závodníci příslušné kategorie. 

 

 

Tento rozpis byl schválen STK SLČR (Michal Kučera st.) dne 6.12.2016.   
 

                              

        ředitel závodu               předseda org. výboru 

                                 Michal Kučera ml.                                                           Stanislav Henych                                   

 

 

 

Informace o ubytování: 
 

Vážení sportovní přátelé, ubytování a stravování  si můžete mimo jiné objednat na níže uvedených adresách a 

telefonních číslech: 

 Infocentrum Jilemnice, tel. 481 541 008, www.mestojilemnice.cz  

 Infocentrum Vrchlabí, tel. 499 405 744, info@krkonose.eu 

 Hotel Vyhlídka, tel. 481 540 374, www.volny.cz/hotel.vyhlidka.cz   

 Vila Julie, tel. 728 959 405, penzion-vilajulie@seznam.cz 

 Penzion Trautenberk, tel. 481 595 107, 602 161 613, www.trautenberk.cz  

 Jilemnická bouda, Horní Mísečky, tel. 499 433 402    

 Ubytovna v Dolení, vedle Intersportu v Jilemnici, tel. 606 911 708, paní Rysulová 
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