
TJ Jiskra Králíky, z.s.  – lyžařský oddíl 
 

 

 

ZÁVOD ČESKOMORAVSKÉHO POHÁRU 2018/2019 (6. závod ČMP) 

a veřejný náborový závod pro mini žactvo v běhu na lyžích (ročník narození 2011 – 2012)  
 

 

 

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

Datum:     27.1.2019  
 

Místo:    Králíky chata Amálka č.p.369, GPS 50°4'28.651"N, 16°46'31.875"E (parkování dle pokynů pořadatele!!) 
 

Start:       10:00 hod.  
 

Přihlášky: Písemně, nejpozději do 25.1.2019 do 12.00 hod. včetně (s uvedením celého jména, ročník narození, subjekt za který  

závodník startuje + VT) zašlete na adresu: Novotný Bedřich, Dolní 247, 561 69 Králíky, případně elektronicky do 

26.1.2019 do 12.00 hod. na 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 25.1.2019 nebo na  

www.skiklubkraliky.estranky.cz. S ohledem na aktuální sněhové podmínky doporučujeme ověřit aktuální situaci na 

telefon 737754286 cca dva dny před předpokládaným termínem závodu (Novotný Bedřich, ředitel závodu). 
 

Prezentace:  V den závodu 08.00 hod. až 09.15 hodin Králíky, chata Amálka (včetně výdeje startovních čísel - místo bude označeno). Za 

ztrátu startovního čísla účtujeme Kč 400,--. Výdej startovních čísel do 09.15 hod. 
 

Provedení:  závod ČMP  -  KLASICKY (intervalový start)  
 

Kategorie, druh závodu:           

Předžákyně            2011 - 2012     300 m 

Předžáci                  2011 - 2012     300 m 

Žákyně nejmladší   2009 - 2010                 500 m 

Žáci nejmladší        2009 - 2010                 500 m 

Žákyně mladší        2007 - 2008                 2 km 

Žáci mladší             2007 - 2008                  2 km 

Žákyně starší         2005 - 2006                3 km 

Žáci starší                  2005 - 2006     3 km 

 
 

Dorostenky mladší U15  2014    3 km 

Dorostenci mladší    U15  2014       3 km 

Dorostenky mladší   2013    6 km 

Dorostenci mladší    2013    6 km  

Dorostenky starší  2001 - 2002       6 km    

Dorostenci starší   2001 - 2002       6 km 

Juniorky a ženy         2000 a starší   6 km  

Junioři a muži            1980 - 2000         6 km 

Veteráni (nad 40 let)  1979 a starší      6 km

Poznámka: kategorie U – 15 mladší dorostenci a dorostenky závodí společně, ale výsledková listina je pro každou kategorii samostatná.  
 

Délka tratí dle rozhodnutí pořadatele! 
 

Startují: Závodníci a závodnice bez omezení VT 
 

Startovné:   Předžáci – startovné se nevybírá; žákovské a dorostenecké kategorie Kč 30,--, junioři a dospělí  Kč 50,--, nečlenové 

SLČR dvojnásobné startovné, závodníci při přihlášení na místě Kč 100,--.  Startovné se platí za každého přihlášeného 

závodníka.  
 

Podmínky účasti: Členové SLČR - členský průkaz SLČR, registrační průkaz na rok 2018 a lékařská prohlídka – dle pravidel SL ČR.  

Nečlenové SLČR – občanský průkaz, mladší děti v doprovodu zákonného zástupce 
 

Různé: Závodí se dle pravidel lyžařských závodů SLČR, soutěžního řádu ČMP 2019 a tohoto rozpisu. 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. Losování dne  25.1.2017 v 17.00 hod., vylosováni budou všichni přihlášení 

závodníci. 
 

Ceny:       První tři v každé kategorii obdrží diplom, medaili 
 

Organizační záležitosti:  

ředitel závodu Novotný Bedřich, hlavní rozhodčí Jan Divíšek, velitel tratí František Andrlík, zpracování výsledků Jana 

Ponocná. Schváleno schůzí lyžařského oddílu při TJ Jiskra Králíky, z.s. dne 27.12.2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

       

 

 

 

 

MIKA a.s., Česká Třebová 

Město Králíky 
www.kraliky.cz 

 

Konání akce umožnil podnik 

Lesy České republiky, s.p. 

mailto:skiklub.kraliky@centrum

