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JILEMNICKÁ 50 – Patria Direct SkiTour – Liga dálkových běhů
Pořadatel: ČKS SKI Jilemnice
Datum: 23.–24. 1. 2010
Místo konání: Jilemnice – areál Hraběnka, v případě nedostatku sněhu Benecko.
Účast: závod je veřejný, startují registrovaní i neregistrovaní závodníci.
Přihlášky:
poštou do 18. 1. 2010 na adresu
ing. Aleš Prokůpek, Na Výsluní 1151, 514 01 Jilemnice.
E- mail: alesprokupek@gmail.cz se všemi údaji uváděnými v přihlášce do 20. 1. 2010.
Formulář lze získat na internetových stránkách klubu – www.skijilemnice.cz
- osobně vprodejně INTERSPORT, Dolení 54, Jilemnice
- vyplněním formuláře na stránkách klubu – www.skijilemnice.cz
Elektronické přihlášky budou ukončeny ve čtvrtek 21. 1. 2010 ve 24.00.
Vyplněnou přihlášku lze zaslat i faxem na číslo 481 543 151. Na přihlášce uveďte způsob a datum
zaplacení, částku a variabilní symbol.
Přihláška je platná po zaplacení startovného.
Počet přihlášek v den startu bude omezen kapacitou čísel pořadatele. Startovné bude 700 Kč.
V závodě na 50 km závodníci mladší 18-ti let předloží při prezentaci písemný souhlas rodičů.
Úhrada startovného:
– poštovní poukázkou typu A nebo bankovním převodem na účet klubu 1261416359/0800

Jako VS uveďte datum narození ve tvaru RRRRMMDD (rok, měsíc, den).
– poštovní poukázkou typu C na adresu sekretáře závodu (ing. Aleš Prokůpek).
– v hotovosti s přihláškou při prezentaci nebo v den konání závodu v místě startu.
Pro výši startovného je rozhodující datum připsání částky na účet pořadatele. Bez prokázané úhrady
startovného nebude vydáno startovní číslo. Pokud bude platba startovného poslána vposledním týd-
nu před závodem, zkontrolujte si ve startovní listině zda je u Vašeho jména poznámka „ZAPLACENO“.
Pokud ne, přineste s sebou na prezentaci potvrzení o zaplacení startovného.
Jednou platbou lze uhradit i více jednotlivých přihlášek, je však zapotřebí připojit jmenovitý se-
znam závodníků, za které je startovné placeno. V případě nekonání závodu z objektivních příčin je
startovné nevratné. Startovné závodníků, kteří se závodu nezúčastní, nebude vráceno.
Na stránkách www.skijilemnice.cz bude průběžně zveřejňován seznam přihlášených závodníků
a aktuální informace.
Startovné:

Trať do od do 17. 1. 2010 do 17. 1. 2010
17. 1. 2010 18. 1. 2010 25 km sobota 25 km sobota

+ 25 km neděle + 50 km neděle

25 km sobota volně 200,–Kč 400,–Kč do 22. 1. 2010 700,- Kč v den startu
25 km neděle klasicky 200,–Kč 400,–Kč do 23. 1. 2010 700,- Kč v den startu 300,–Kč 400,–Kč
50 km neděle klasicky 300,–Kč 500,–Kč do 23. 1. 2010 700,- Kč v den startu

Plán trati:

Kategorie a tratě:
Trať Kód Název kategorie Ročník Start

MV40 Muži do 40 1970 a mladší
MV50 Muži do 50 1960–1969

sobota MV60 Muži do 60 1950–1959
25 km MV70 Muži nad 60 1949 a starší 10:00
volně ZV40 Ženy do 40 1970 a mladší

ZV50 Ženy do 50 1960–1969
ZV60 Ženy do 60 1950–1959
ZV70 Ženy nad 60 1949 a starší

M40 Muži do 40 1970 a mladší
M50 Muži do 50 1960–1969

neděle M60 Muži do 60 1950–1959
50 km M70 Muži nad 60 1949 a starší 10:00
klasicky Z40 Ženy do 40 1970 a mladší

Z50 Ženy do 50 1960–1969
Z60 Ženy do 60 1950–1959
Z70 Ženy nad 60 1949 a starší

MK40 Muži do 40 1970 a mladší
MK50 Muži do 50 1960–1969

neděle MK60 Muži do 60 1950–1959
25 km MK70 Muži nad 60 1949 a starší 10:30
klasicky ZK40 Ženy do 40 1970 a mladší

ZK50 Ženy do 50 1960–1969
ZK60 Ženy nad 50 1950–1959
ZK70 Ženy nad 60 1949 a starší

Start: do první startovní řady budou přednostně zařazeni členové RD ČR a závodníci, kteří
s přihláškou doloží potvrzení o své výkonnosti (I. VT). Toto zvýhodnění platí pouze pro předem při-
hlášené závodníky (do 17. 1. 2010). Startuje se hromadně z uzavřeného startovního prostoru. Po
vstupu do prostoru startu již nesmí tento prostor opustit. Lyže se neznačí.

Výsledky: vyhodnocují se první 3 závodníci v každé kategorii.
Do hodnocení ligy dálkových běhů mužů se započítává absolutní pořadí od ročníku 1991 a pořadí
nad 40 let v běhu na 25 km volně (sobota) a 50 km klasicky (neděle) podle bodových tabulek sou-
těžního řádu.
Do hodnocení ligy dálkových běhů žen se započítává absolutní pořadí od ročníku 1991 a pořadí
nad 40 let v běhu na 25 km volně (sobota) a 25 km klasicky (neděle) podle bodových tabulek sou-
těžního řádu.
Bodová tabulka hodnocení Ski Tour na stránkách www.ski-tour.cz.

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

Zrušení závodu: informace ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách klubu.
V případě nekonání závodu se startovné nevrací.

Protesty: podle Pravidel lyžařských závodů.

Různé: startovní čísla nebudou zasílána poštou.
Všichni závodníci, funkcionáři, doprovod a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. �� Členové
ČSTV jsou pojištěni proti úrazu u pojišťovny Kooperativa. ��  Pořadatel nepřebírá žádnou zodpověd-
nost za jakkoli odložené věci účastníků, za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům.
��  Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit pro trať 50 km časovou uzávěru do posledního kola  v případě
špatných povětrnostních podmínek. ��  Za neodevzdaný čip bude účtováno 500 Kč.

Pořad závodů:
Pátek 22. 1. 2010  15.00–18.00 prezentace a výdej startovních čísel na sobotu i neděli 

v závodní kanceláři v areálu Hraběnka
Sobota 23. 1. 2010    7.30–9.00   prezentace a výdej startovních čísel na sobotu v  místě startu  

10.00        START 25 km – hromadný volně
14.00–16.00  prezentace a výdej čísel na neděli v místě startu 

Neděle 24. 1. 2010   7.30–9.00    prezentace a výdej startovních čísel v  místě startu
10.00        START 50 km – hromadný klasicky   
10.30        START 25 km – hromadný klasicky

Vyhlášení výsledků v sobotu a v neděli po skončení závod v  místě startu.

PŘIHLÁŠKA NA JILEMNICKOU 50 – 2010

JMÉNO

DATUM NAROZENÍ den / měsíc / rok

KLUB, MÍSTO

zakroužkuj:           pohlaví     den     trať

muž

žena
SOBOTA 25 km NEDĚLE 25 km NEDĚLE 50 km

BYDLIŠTĚ

ULICE, ČP.

PSČ

TELEFON

E-MAIL

Prohlašuji, že můj zdravotní stav dovoluje účast na tomto závodu

Datum: Podpis:

Zakroužkuj způsob platby: Částka

složenkou                              převodem hotově Kč

Vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Kategorii a způsob platby zaškrtněte a přihlášku zašlete na
adresu: Ing. Aleš Prokůpek, Na Výsluní 1151, Jilemnice 514 01
Tiskopisy přihlášek lze kopírovat. Bez kopie dokladu o zaplacení startovného je přihláška neplatná. Jednou
platbou lze uhradit i více přihlášek. Jako variabilní symbol platby uveďte datum narození ve tvaru
RRRRMMDD.

SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K úspěšné registraci je třeba pořadateli a partnerům udělit souhlas v následujícím znění:
Vyplněním a odesláním registračního formuláře dávám: ČKS SKI Jilemnice, jakožto organizátorovi a partnerům uvedeným na webových strán-
kách www.skijilemnice.cz, www.ski-tour.cz v sekci partneři či kde jsou zařazeni, (dále jen „správci“), v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím čísla svého mobilního telefonu a emailové adresy, a to pro obchodní
a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací o sportovních akcích a závodech a sdělování výsledků závodů; b) Dávám správcům
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých o-
sobních údajů uvedených v této přihlášce, za účelem prověření Vaší platné účasti ve sportovní soutěži (závodu), předání výhry v soutěži a pro
další obchodní a marketingové účely správců a dále pro účely zasílání informací o sportovních akcích a závodech a sdělování výsledků závo-
dů, to vše na dobu 10 let; též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a název obce bydliště ve sdělovacích prostředcích
a na webových www.skijilemnice.cz, www.ski-tour.cz. Zároveň vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu
a k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených kterýmkoli ze správců, zejména společností Mather
Activation s.r.o. Správci jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje týkající se Vaší osoby. Poskytnutí osobních ú-
dajů je dobrovolné. Máte právo svůj souhlas odvolat, a to zvlášť vůči každému ze správců písemnou formou na adresu jeho sídla, a dále prá-
va dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se Vás týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo po-
žadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno Vaše prá-
vo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné  okamžikem doručení a má za ná-
sledek vyloučení z další účasti v soutěži (závodu), do níž se přihlašujete, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím
předáním. Vaše osobní údaje mohou být v souladu s § 5 odst. 6 až 9 zákona č. 101/2000 Sb. v rozsahu jméno, příjmení a adresa předány part-
nerům závodu Jilemnická 50, jejichž seznam je www. skijilemnice.cz a na www.ski-tour.cz, v sekci Partneři. c) Stanete-li se výhercem které-
koliv ceny, která bude dle těchto pravidel výherci předávána  osobně, dávám správcům, v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném zně-
ní, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se Vaší osoby
nebo Vašich projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním soutěže (závodu) a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro ko-
merční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou
a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, časového,
množstevního a územního omezení, a můžete jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým oprávněný  subjekt snímek
v souladu s jeho určením poskytne. 

Informace o ubytování v Jilemnici a okolí:
Vážení sportovní přátelé, ubytování si můžete mimo jiné objednat na níže uvedených adresách a tel. číslech:
Infocentrum Jilemnice, tel. 481 541 008, www.mestojilemnice.cz
Infocentrum Flora Benecko, tel. 481 582 606, 603 269 460, e-mail: flora@benecko.com
Hotel Vyhlídka, www.volny.cz/hotel.vyhlidka, tel. 481 540 374
Hotel Dobré dny, www.dobredny.cz, tel. 603 515 169
Jilemnická bouda, Horní Mísečky, tel.  499  433  402
Sokolovna Horní Branná, tel. 481 584 241, 604 511 373
Sokolovna Jilemnice, tel. 481 541 152, 603 745 279, e-mail: sokol.jilemnice@tiscali.cz


