
 

         
 

PROPOZICE 
  

Mistrovství České republiky dosp ělých a dorostu  
v běhu na lyžích s mezinárodní ú častí 

M-ČR veterán ů 
 

  Pořadatel:   Svaz lyža řů ČR - Úsek běžeckých disciplín  
  
 Datum:   15. – 16. b řezna 2014 
  
 Místo závodu:  HORNÍ MÍSE ČKY, lyža řský b ěžecký areál, 1000 m n. m. 
 
 Kategorie a disciplíny:  
 

  15.3.2014 16.1.2013 

kategorie  ročník  trať-způsob  trať-způsob  

Dorostenky mladší  1998-1999 7 km K interval  5 km V interval  

Dorostenci mladší  1998-1999 10 km K interval  7 km V interval  

Dorostenky  starší  1996-1997 10 km K interval  7 km V interval  

Dorostenci starší  1996-1997 15 km K interval  10 km V interval  

Ženy a juniorky  1995 a starší  10 km K interval  5 km V interval  

Muži a junio ři 1995 a starší  15 km K interval  10 km V interval  

Veteráni - ženy  10 km K interval  - 

Veteráni - muži   15 km K interval  - 

 
 Účast:    členové RD, registrovaní závodníci a závodnice a zahraniční závodníci. 
                Závodník, který není zapsaný v Prezenční soupisce pro sez. 2013-14,  
    musí při prezentaci předložit registrační průkaz s potvrzenou oddílovou   
    příslušností (hostováním) a potvrzením o lékařské prohlídce.  

    Kategorie veterán ů: členové SLČR, nemusí mít lékařskou prohlídku. 
    muži 40-49 (1965-1974), 50-59 (1955-1964) a nad 60 let (1954 a starší)  
    ženy 35-44 (1970-1979), 45-54 (1960-1969) a nad 55 let (1959 a starší) 
    Pozn.: Titul Mistr ČR veteránů lze udělit, pokud závod dokončí nejméně  
      tři závodníci příslušné kategorie. 
  
 Přihlášky:        zástupce oddílu do 13. 3. 2014 (20,00 hodin) elektronicky  
    na adrese www.czech-ski.com (viz. SŘ str. 7) 
 
 Kontakt:  info@ubd.cz, 723 069 682 
 
 Závodní kancelá ř: budova na lyžařském běžeckém areálu Mísečky - od 14.3.2014 
 



  
 
 Prezentace:     v závodní kanceláři v pátek 14.3.2014  v 12,00-15,00 hodin, 
    startovné se neplatí 
 
 Porada a losování: pátek 14.3.2014 v 17,00 hodin -  budova na lyžařském běžeckém areálu 
 
 Výdej startovních čísel:  15.3.2014 a 16.3.2014, v závodní kancelá ři v 8,00 - 9,00 hod. 
 
 Vyhodnocení závodu:  bude provedeno po dojetí posledního závodníka. Vyhlášeni a  

   odměněni budou závodníci na 1. - 6. místě v každé kategorii a závodě,  
   první tři obdrží diplom a medaili.  V případě, že se na 1. - 3. místě umístí  
   zahraniční účastník závodu, bude provedeno vyhlášení v absolutním  
   pořadí v příslušné kategorii a v pořadí M-ČR.  

    Dále bude vyhlášeno  M-ČR smíšených družstev  
        Český pohár jednotlivců 
 
 Ubytování:   pořadatel nezajišťuje, možno objednat viz. příloha tohoto rozpisu. 

 Doprava:   pořadatel nezajišťuje. 

 Úhrada:   závodníci startují na náklady vysílající složky. 

 Odvolání závodu :  v případě absolutního nedostatku sněhu bude závod přeložen na jiné  
   místo nebo zrušen.  

Informace bude na webových stránkách SLČR od 11.3.2014.  
(www.czech-ski.com,) 

 Lékařská služba :  v místě závodu 

 Předpis:     závodí se dle Pravidel lyžařských závodů a SŘ 2013/2014 ÚBD SLČR  
    a tohoto rozpisu     

 Protesty:   dle Pravidel lyžařských závodů ÚBD SLČR 

Různé:  - o případných změnách  v rozpisu rozhoduje soutěžní výbor (JURY) 
-  závodníci a jejich doprovod, členové SLČR, jsou pojištěni pojistkou 
 (viz. SŘ str. 11), diváci a ostatní, nečlenové SLČR se závodů 
 účastní na vlastní nebezpečí  
-  za odložené věci pořadatel neodpovídá 
-  za ztrátu čísla bude vysílající složce účtováno 500 Kč. 

  
 
Č A S O V Ý   R O Z P I S   Z ÁV O D U 

  
 Pátek 14.3.2014      13,00 - 15,00 hod.  prezentace v závodní kanceláři 

 12,00 - 15,00 hod.  trénink na tratích 
 17,00 hod.      porada vedoucích tým ů a losování  

 Sobota 15.3.2014     8,00 - 9,00 hod.   výdej startovních čísel 
      9,30 hod.      start první kategorie 
         Pořadí startu jednotlivých kategorií a další  
         program bude upřesněn na poradě 14.3.2014 
     po skončení závodů: vyhlášení výsledk ů 

       porada vedoucích tým ů a losování  

 Neděle 16.3.2014   8,00 - 9,00 hod.   výdej startovních čísel 
 8,00 - 8,50 hod.   prohlídka tratí - trénink 

      9,30 hod.      start první kategorie  
 po skončení závodů: vyhlášení výsledk ů 

  
 
 
 



 
 
 
 Hlavní funkcioná ři závodu: Technický delegát:  Zora Honzlová 
      Zástupce STK dospělí: Michal Kučera 
      Zástupce STK dorost: Ondřej Szabó  
      Předseda OV:    Květoslav Žalčík 
      Ředitel závodu:    Michal Kučera ml.  
      Sekretář závodu:  Iveta Roubíčková  
  
 
  

 
 

      
 Tento rozpis byl schválen:  STK SLČR dorost (Ondřej Szabó)                    
     
                                             STK SLČR dospělí (Michal Kučera st.)   
                                            
 
            dne 7. 3. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Michal Ku čera ml.                             Kv ětoslav Žal čík 
        ředitel závodu                   předseda org. výboru 

 
 
 
 
 
 
 

 Informace o ubytování a stravování v Jilemnici a o kolí 
 
Infocentrum Jilemnice, tel. 481 541 008, www.mestojilemnice.cz 
 
Infocentrum  Flora Benecko, RNDr.Mirka Chaloupská, tel.481 582 606, 603 269 460, 
flora@benecko.com 
 
Hotel Vyhlídka, tel. 481 540 374, www.volny.cz/hotel.vyhlidka.cz  
 
Penzion Trautenberk, tel. 481 595 107, 602 161 613, www.trautenberk.cz 
 
Jilemnická bouda, Horní Mísečky, tel. 499 433 402    
 
Penzion Spilka, tel. 774 265 113, www.penzion-spilka.cz 

 
 
 


