
 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mistrovství České republiky veteránů v běhu na lyžích 
 
Pořadatel:      ČKS SKI Jilemnice 

Místo:             Horní Mísečky 

Datum:          26. března 2023 

  

Kategorie a tratě:    
                                                             

 sobota 26. 3. 2023 

muži 40-49 (1974-1983) 30 km klasicky mass 

muži 50-59 (1964-1973) 30 km klasicky mass 

muži nad 60 let (1963 a starší) 20 km klasicky mass 

Ženy 35-44 (1979-1988) 20 km klasicky mass 

ženy 45-54 (1969-1978) 15 km klasicky mass 

ženy nad 55 let (1968 a starší) 15 km klasicky mass 

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

 

Kontakt: michalstkucera@gmail.com 

Přihlášky: do pátku  24. 3. 2022 do 20:00 elektronicky na adrese www:czech-ski.com.   

 

Závodní kancelář:  sobota 25. 3.: 8:00 -14:00  lyžařský stadion Horní Mísečky                                     

                                 neděle 26. 3.:    od 8:00                     lyžařský stadion Horní Mísečky 

 

Startovné: startovné 300,- Kč, splatné při prezentaci. 

                    

Předpis:  závodí se podle platných Pravidel lyžařských závodů, Soutěžního řádu pro závodní období   

                2022/2023 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. 

Informace bude 20. 3. 2023 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. 

Doprava a stravování: pořadatel nezajišťuje. 

Úhrada: závodníci startují na náklady vysílající složky. 

Zdravotní služba: v místě startu horská služba. 
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Různé:     - upozornění: v PLZ jsou nově upravená pravidla pro předjíždění, článek 343.10. 

                 - za neodevzdané startovní číslo bude vysílající složce účtováno 1000,-Kč. 

                 - za neodevzdaný čip bude účtováno 300,- Kč 

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

                 - za odložené věci pořadatel neručí. 

 

Funkcionáři závodu:  
TD: Josef Gabriel                                                   ředitel závodu: Michal Kučera ml. 

ATD: Ondřej Szabó                                                 hlavní rozhodčí: Kateřina Svobodová 

zástupce STK: Michal Kučera st.                               sekretář závodu: Gabriela Hladíková 

                                                                                      

Program závodů 

 

pátek 25. 3. 2022: 13:00 -14:00  lyžařský stadion Horní Mísečky 

                                   15:00 -18:00  MÚ Jilemnice (radnice) 

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

 
 
sobota 26. 3. 2022: 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 29. 11. 2022.                                                                                    

                                                                                                                                
           ředitel závodu     předseda org. výboru 

                                Michal Kučera ml.                                               Yveta Hladíková 

 
 


