
Pražský svaz lyža řů – komise b ěhu a VSK Humanita Praha 
R O Z P I S 

Klasifika čního závodu a ve řejného závodu v b ěhu na lyžích v 
kategorii mládeže a dosp ělých a 3.kolo VŠ ligy 

 
Pořadatel:      Pražský svaz lyžařů – komise běhu a VSK Humanita Praha. 
Datum:           sobota a neděle 19. a 20. února 2011 
Místo:             Vysoké n. Jizerou – Běžecký areál 
Účast:           Členové Svazu lyžařů ČR a příchozí. Závodí se podle pravidel lyžování, Soutěžního řádu 

ÚB SLČR pro sezónu 2010/2011 a jeho dodatku. Podmínka účasti pro členy SLČR je 
průkaz SLČR pro rok 2011. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za případně vzniklé 
zdravotní problémy v průběhu závodu a každý startující se zúčastní na vlastní nebezpečí. 

Přihlášky:      Písemné, jmenovité přihlášky s uvedením oddílu, kategorií, VT, roku narození a adresy 
nebo telefonu vedoucího družstva, kde lze ohlásit eventuelní odvolání závodu, odeslat 
nejpozději do 16.2.2011 na adresu: Vojtěch Vaníček, V Olšinách 104, 100 00 Praha 10. 
Přihlášku lze případně zaslat do 18.2.2011 do 10:00 na e-mail adresu 
vvanicek@algotech.cz  

Startovné:     Žáci 20,-Kč, dorost 40,-Kč, junioři a dospělí 75,-Kč pro členy SLČR a účastníky VŠ ligy. 
Příchozí (nečlenové SLČR) platí 20/40/100,- Kč dle kategorie. Platí se při presentaci za 
všechny přihlášené. Za dodatečné přihlášky po termínu (při presentaci) se platí 
30/50/120,- Kč dle kategorie 

 
Kategorie a délka tratí,  start v 10:00 – sobota kl asicky, ned ěle voln ě. Délky tratí mohou být podle 
situace v den závodu zm ěněny.  
Žáci mladší       99-00      - 2km                           Juniorky              91-92        -5km 
Žákyně ml.        99-00      - 2km                           Ženy                   90-            -5km klasicky, 10km volně 
Žákyně st.         97-98      - 2km                            
Dorostenky ml.  95-96      - 5km                           Dorostenci st.     93-94        -10km 
Žáci starší         97-98      - 5km                           Junioři                 91-92        -15km 
Dorostenci ml.   95-96      - 5km                           Muži                    90-           -15km 
Dorostenky st.   93-94      - 5km                            
 
Organizace start ů:               žáci a dorost hromadně (při větším počtu závodníků v kategorii než 25                                    
,                                                   bude zvážen intervalový start), junioři a dospělí intervalově                                                            
 
Kontakt na po řadatele:           Vojtěch Vaníček, telefon 602 340401.  

                               
Presentace:                              V pátek 18.2.2011 od 20:00 v Internátu Integrované střední školy ve 
                                                 Vysokém n. Jizerou – objekt II. (Proti STK) 
                                               a v den závodů v místě startu od 9:00.   
Výdej startovních čísel:       V den závodu v místě startu od 9:00 
                                                Za neodevzdané startovní číslo bude účtováno  100,-Kč.  
Losování:                              V závodní kanceláři v Sokolovně 18.2.2011 ve 21:00 hod. 
 
Ubytování:                            Pořadatel ubytování nezajišťuje.  
 
Doprava:                                Pořadatel dopravu nezajišťuje.  
 
Odvolání závodu:                  V případě nepříznivých sněhových podmínek bude oznámeno odvolání 
                                                závodů v denním tisku a na telefonních číslech, uvedených  
                                                na přihláškách k závodu do 17.2.2011 
Závodní kancelá ř:               Ve Vysokém n.J. (Sokolovna) 18.2. od 20:00 hod, v sobotu a neděli v místě        
                                               startu. 
Organiza ční výbor:      
Předseda org. výboru:    Ing. Vojtěch Vaníček                     Ředitel závodu:          Ing. Ivan Fořt R1 
Sekretář:                         PaeDr. Eva Šeflová                      Hlavní rozhodčí:         Mgr. Čestmír Bulíř R1 
Hospodář:                       JuDr. Antonín Janata                    Odpovědný trenér:     Ing. Milan Horálek 
Velitel tratí:                       Ing. Milan Horálek 

 


