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   Předseda organiz. výboru                              Zakladatel závodu                         Ředitel  závodu 

             Zdeňka Sýkorová             Jiří   Bartoš                                 ing. Petr Skalický 

 
 
Datum závodu:  28.prosince 2011   středa 
Místo startu:  Kořenov – fotbalové hřiště 
Cíl závodu:  parkoviště  Jizerka   
Délka tratě:  9,1 km  
Způsob běhu :  klasicky 
Závodní kancelář: sokolovna  Polubný, v den závodu v místě startu  
Přihlášky:  Zasílejte na internetovou adresu stránky  e-mail:  

ski@sokolovnapolubny.cz uzávěrka přihlášek je 27.12.2011  
 
Startovné:  -  100,-Kč  muži ženy  

-  150,-Kč  muži zeny – přihlášení po uzávěrce přihlášek 

-    50,-Kč  dorostenci a dorostenky  

-  100,-Kč  dorostenci a dorostenky - přihlášeni  po uzávěrce přihlášek 
 

Organizace dopravy:  Každý závodník se do prostoru startu a z prostoru cíle dopraví 
vlastním prostředkem. Pořadatel dopravu ani parkování nezajišťuje. 

 

Popis tratí:   start hromadný po kategoriích z fotbalového hřiště v Kořenově, 
dále po cestě proti toku řeky  Jizery  do cíle na Jizerce. Výškové 
převýšení cca 300 m. 

 
 

mailto:ski@sokolovnapolubny.cz


Prezentace :   27.12.2011 Polubný – SOKOLOVNA 
 28.12.2011 v místě startu závodu do 9.30 hod. (přihlášky po  

uzávěrce) 
Výdej start.čs. od 8.30 hod do 9.30 hod 

 
Časový rozvrh:  10.00 hod. – start muži 

10.10 hod. – start dorostenci 
10.20 hod. – start ženy 
10.30 hod. – start dorostenky 
vyhlášení výsledků 30 minut po doběhnutí  posledního závodníka 
kategorie 
 

Kategorie:  Muži / Ženy ročník narození 1993 a starší 
Dorostenci / dorostenky ročník narozeni 1994 - 97 

 

Ceny finanční:  Celkem bude rozděleno  5 300,-Kč. 
Poř.      Muži       -         Ženy        dorostenci  -   dorostenky 
1. 1 000,- Kč     1 000- Kč           500,- Kč            500,- Kč 
2.     500,- Kč        500,- Kč           300,- Kč            300,- Kč 
3.    200,- Kč        200,- Kč           150,- Kč            150,- Kč 
Peněžité výhry budou vyplaceny v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb.O 
daních z příjmů v platném znění. Podmínkou výplaty finančních cen je 
účast závodníka na vyhlášení výsledků. 
 

Předpis:  Dle Pravidel lyžařských závodů  
 

Ustanovení:-  - v termínu přihlášeni závodníci(ce) budou mít přiřazené startovní číslo 
  dle podkladů (FIS, VŽ), později přihlášeni závodníci(ce) budou zařazeni  

       na konec startovního pole 
-  podrobné informace budou sděleny při prezentaci a budou umístěny  
  na stránkách www.sokolovnapolubny.cz      
- všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a vysílající organizace    
  odpovídá za zdravotní stav a úrazové pojištění závodníka, 

    - závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů 
- na trati budou nebezpečná místa zajištěna pořadateli 
- závod je zdravotnicky zajištěn 
- občerstvení v cíli závodu 
- pořadatel si vyhrazuje právo sloučit starty jednotlivých kategorií do    
  jednotného startovního času 
- za neodevzdané startovní číslo v cíli pořadatel účtuje 300,- Kč 

Odvolání závodu: - v případě špatných sněhových podmínek může být závod  
   odložen, případně zrušen. 

- případné odvolání, bude oznámeno dne 26.12.2011 na e-mail adrese, 
        nebo jednotlivým přihlášeným lyžařským oddílům 
 

Ubytování: penzion sportareál - sokolovna Polubný  483 399 473 objednávejte  přes   

e-mail:  penzion@sokolovnapolubny.cz  
Pořadatel doporučuje ubytování objednat co nejdříve . Ubytovací 
kapacita je omezena 

 

 
 Rozpis závodu schválen Krajským svazem lyžařů Libereckého kraje dne        15.12.2011 

 

 

 Zdeňka Sýkorová       Ing. Petr Skalický 

 předsedkyně org. výboru                                                                            ředitel závodu  
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