
 

POHÁR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
veřejný závod 

„ Špindlerovská Buď Fitka“ 
v běhu na lyžích, Špindlerův Mlýn 

Pořadatel:      z pověření KSL KHK – Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 
Datum:   sobota 13. ledna 2018      
Místo:            Špindlerův Mlýn – Labský Důl 
Technika:      KLASICKY 
Start:            intervalový po 30 s. jednotlivě – první kategorie v 10,00 hod.  
Přihlášky:     zástupci oddílu do pátku 11. 1. 2018 do 20,00 hod. elektronicky  n a 
   adrese http://www.czech-ski.com/.  V přihlášce musí být uvedeno  
   nezkrácené příjmení a jméno, datum narození, oddílová příslušnost, 
   výkonnostní třída, popř. kódové číslo závodníka a jméno odpovědného 
   pracovníka s kontaktní adresou přihlašovatele (telefon, fax,  e-mail ) 
   pro zaslání výsledků nebo pro případ přeložení nebo odvolání závodů.  

Kategorie: předžákyně a předžáci  2010 - ml. 500 m   
nejmladší žákyně a žáci  2009 - 2008    1 km   
mladší žákyně a žáci   2007 - 2006   2 km 
starší žákyně a žáci   2005 - 2004    3 km 
ml. dorostenky a dorostenci    2003 - 2002   4 km 
starší dorostenky   2001 - 2000   6 km 
starší dorostenci    2001 - 2000   8 km 
ženy a juniorky    1999 - st.     8 km 
muži a junioři   1999 - 1978 16 km 
muži – veteráni    1977 – a více   8 km 
příchozí dospělá veřejnost        8 km 

Startovné:     žactvo 20 Kč, dorost 30 Kč, dospělí 50 Kč 
Prezentace:  8,30 – 9,30 hod. v závodní kanceláři (v místě startu) 

 junioři a dospělí do 10,15 hod. 

Ceny:   1. - 3. místo diplomy, medaile a drobné věcné ceny 

Různé:  Protesty v jednotlivých kategoriích do 15 min. po vyvěšení 
předběžných výsledků. Případné změny v konání závodů budou 
oznámeny řádně přihlášeným klubům do pátku 13. 1. 2018 do 20,00 
hod. Všechny informace na www.sportovniakademie.cz, tel : 605 
706 073. Závodí se dle pravidel lyžařských závodů z roku 2016 
soutěžního řádu pro sezónu 2017/2018 a tohoto rozpisu. Závodníci a 
doprovod, členové SLČR, jsou pojištěni souhrnnou smlouvou u VZP č.
1310000010.Více ke smlouvě na http://www.czech-ski.com/beh-na 
lyzich/dokumenty . 
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Parkování:  K parkování využijte parkovacích ploch Špindlerova Mlýna (plánek v 
příloze). Nejblíže ke startu závodu se nachází P3 - Medvědín, v případě obsazenosti 
lze zaparkovat na P2 - Hromovka nebo P1 (u přehrady) a využít služby kyvadlové 
dopravy k parkovišti P3.   Jízdní řád ski busů je přílohou těchto propozic.  

Schváleno STK KHK dne   – Bc. Michlová Jana 

Ředitelka závodu: Mrůzková Alena                Hlavní rozhodčí: Horká Lenka          
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