
TJ Jiskra Králíky  , o.s.  – lyžařský oddíl  

ZÁVOD ČESKOMORAVSKÉHO POHÁRU
ZÁVOD PŘEBORU PARDUBICKÉHO KRAJE

a Memoriál SLÁVY HERNYCHA v běhu na lyžích (30 km muži, 10 km ženy)

Pořadatel: TJ Jiskra Králíky, o.s. – lyžařský oddíl (číslo oddílu 3611903)

Datum: 21. 2. 2010 – neděle 

Místo:   Králíky -  Dolní Hedeč – buňka lyž. oddílu  (dle pokynů pořadatele)

Start:      10:00 hod. (závod „b“ - hromadný start), 10:15 hod. (závod „a“ - intervalový start) 

Přihlášky: Písemně, nejpozději do 20. 2. 2010 do 12.00 hod. (s uvedením celého jména, ročník narození, 
subjekt za který závodník startuje + VT) zašlete na adresu: Novotný Bedřich, Dolní 247, 561 69 
Králíky, tel.: 737754286, případně elektronicky: skiklub.kraliky@centrum  .  

Na přihlášce uveďte úplnou adresu přihlašovatele (kontaktní telefon, fax, e-mail) pro možné   
oznámení případného přeložení nebo odřeknutí závodu. Přeložení nebo zrušení závodu sdělí 
pořadatel telefonicky na číslo telefonu uvedené na přihlášce nejpozději 20. 2. 2010

Prezentace: V den závodu 8,00 až 9,00 hodin Dolní Hedeč včetně výdeje startovních čísel (místo bude  
označeno). Za ztrátu startovního čísla účtujeme Kč 400,-.

Provedení: a) závod ČMP a přeboru Pardubického kraje  -  KLASICKY (intervalový start) – ozn. „a“
b) memoriál S. Hernycha – KLASICKY (hromadný start) – označený „b“

Kategorie, druh závodu:
předžačky (2002 a ml.)    500 m K a
předžáci  (2002 a ml.)   500 m K a
žákyně nejmladší        (2000 – 2001)            1 km   K a
žáci nejmladší (2000 – 2001) 1 km   K a
žákyně mladší (1998 – 1999) 2 km   K a
žáci mladší (1998 – 1999) 2 km   K a
žákyně starší (1996 – 1997) 3 km   K a
žáci starší (1996 – 1997) 4 km   K a
dorostenky mladší (1994 – 1995) 4 km   K a

dorostenci mladší (1994 – 1994) 5 km   K a
dorostenky starší (1992 – 1993) 5 km   K a
dorostenci starší (1992 – 1993) 7 km   K a
ženy + juniorky (1991 a st.) 10 km K b
muži + junioři A (1971 - 1991 a st.) 30 km K b
muži B (40 - 49) (1961 - 1970) 30 km K b
muži C (50 – 59) (1951 – 1960) 30 km K b
muži D (nad 60 let) (1950 a st.) 20 km K b

Délka tratí dle rozhodnutí pořadatele!

Startují: Závodníci a závodnice bez omezení VT
Startovné: nejmladší žák.kategorie – startovné se nevybírá; žákovské a dorostenecké kategorie Kč  30,--, 

junioři a dospělí Kč 50,--, závodníci přihlášení na místě Kč 100,--. Startovné se platí za každého 
přihlášeného závodníka

Podmínky účasti:Členové SLČR - členský průkaz SLČR, registrační průkaz na rok 2010 a lékařská prohlídka 
na rok 2010 – dle pravidel SL ČR. Nečlenové SLČR – občanský průkaz, mladší děti v doprovodu 
zákonného zástupce

Lékařská služba: Zdravotní zařízení AESKULAP Červená Voda,  dozor na trati zajišťuje HS Jeseníky, stano-
viště Dolní Morava

Různé: Závodí se dle pravidel lyžování. Protesty dle Soutěžního řádu Svazu lyžařů ČR. Závodníci, 
funkcionáři i diváci se zúčastní  závodu na vlastní nebezpečí. Ubytování pořadatel nezajišťuje, 
účast v závodě je na náklady vysílající složky.

Ceny:  První tři v každé kategorii obdrží diplom, medaili a věcnou cenu,  v hlavním závodě kategorie „b“ 
finanční cenu nejrychlejším absolutním časům (muži, ženy, muži D).

Ředitel závodu: Novotný Bedřich Hlavní rozhodčí: Čuma Karel
Velitel tratí: František Andrlík

Schváleno výroční schůzí lyžařského oddílu při TJ Jiskra Králíky, o.s.
zpracování výsledků zajišťuje - Jana Ponocná, Králíky
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