
    Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, oddíl lyžování 

 

   pořádá 22. ročník závodu v přespolním běhu 
 

Běh okolo Soliska 
                                         

                                               závod proběhne pod záštitou hejtmana Zlínského kraje 
 

Rozpis závodu 
 

Datum závodu: sobota 11. září 2021 

 

Pořadatel: Lyžařský oddíl TJ Gumárny Zubří  

 

Místo závodu:  lyžařská chata na Solisku v obci Zubří (ul. Bořkova) 

 

Kategorie a délky 

tratí: Kategorie  ročník  trať start 

 

benjamínci - kluci 2016 a mlad. 150m 10:00 

benjamínci - holky 2016 a mlad. 150m 10:05 

minižáci   2014-15  250m 10:10 

minižačky  2014-15  250m 10:15 

předžáci   2012-13  500m 10:20 

předžačky  2012-13  500m 10:25 

ml. žáci   2010-11  1500m 10:40 

ml. žačky  2010-11  1500m 10:45 

  st. žáci   2008-09  2000m 10:50 

  st. žačky   2008-09  2000m 10:55 

  ml. dorci  2006-07  3000m   10:30 

  ml. dorky  2006-07  3000m 10:35 

  st. dorci   2004-05  6000m 10:30 

  st. dorky   2004-05  3000m 10:35 

  muži M35  2003-87  9000m 10:30 

  muži M50  1986-72  9000m 10:30 

veteráni   1971 a starší 9000m 10:30 

ženy Ž40  2003-87  6000m 10:35 

ženy zkušenější  1986 a starší 6000m 10:35 

 lidový běh -  ženy   2003 a starší 3000m 11:00 

 lidový běh -  muži  2003 a starší 3000m  11:00 

 

Účast v závodě: Veřejný závod bez omezení 

Přihlášky a  

Prezentace:        V lyžařské chatě v den závodu od 8:30 do 9:30.   

 Přihlášení on-line (uzávěrka 10.9.2021 12:00)   

 

   

Startovné:  Bude vybíráno při prezentaci ve výší  80,-Kč, předem přihlášení 50,-Kč 

Závodník po úhradě obdrží číslo a čip, které po závodě vrátí. Za ztracení 

nebo nevrácení čísla nebo čipu se účtuje poplatek ve výši 150Kč 

 

Úhrada:              V hotovosti, závodníci se účastní závodů na náklady vlastní nebo vysílací 

složky 

  

Upozornění:   Závodníci, činovníci a diváci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. 

V případě velmi nepříznivého počasí se závod uskuteční v neděli 12.9. 

 

Časový program 

závodu:   prezentace  8:30 – 9:30 
  

starty:  první kat.  benjamínci 10:00 

 posl.kat.  lidový běh: 11:00 

 

vyhlášení výsledků: ½ hod. po doběhnutí posledního   

závodníka  

  

Ceny:   První tři v každé kategorii obdrží diplom, medaili a věcnou cenu. 

   Ostatní lehké občerstvení. 

 

Vedoucí činovníci  

závodu:   Předseda organizačního výboru: Čestmír Koleček 

   Ředitel závodu:   Petr Volný   

Hlavní rozhodčí:   Martin Cmol 

   Velitel tratí:   Martin Pobořil 

   Sekretář závodu   Renata Divínová  

Zdravotník:                         Milena Blahová 

 

Podrobnosti na www.lyzarizubri.cz  

Kontakt na pořadatele lyzari@seznam.cz nebo telefon 725 989 788. 

Jak se dostat na lyžařskou chatu? 

Tři kilometry od železničního přejezdu v Zubří až přejedete druhý most, odbočíte doprava 

na ulici Bořkova. Potom pořád do kopce, až dojedete k velké žluté bráně s nápisem Klein. 

Tam odbočíte doprava a podél plotu Kleinových pořád do kopce po cestě až k chatě. Cesta 

bude od ulice Bořkova značena fáborky. GPS souřadnice: Loc: 49°29'19.325"N, 

18°5'50.148"E tímto si ji můžete najít zadáním na www.mapy.cz . Do navigace zadejte ul 

Bořkova, Zubří- odtud bude cesta na chatu vyfáborkována. 

https://my.raceresult.com/176529/registration
http://www.lyzarizubri.cz/
mailto:lyzari@seznam.cz

