
Rozpis závodu 

19. ročník a II. kolo Krajského závodu Zlínského kraje v klasickém 

lyžování 
 

Pořadatel:   TJ Gumárny Zubří – oddíl lyžování  

Datum:   sobota 5.1.2019 

Místo:   Běžecký areál Pustevny 

Disciplína:   běh na lyžích – volnou technikou - intervalově 

 

Kategorie   ročník     trať  

Benjamínci holky 2011 a mladší  400m stadion klasicky 

Benjamínci kluci 2011 a mladší  400m stadion klasicky 

Předžačky   2009 – 10        800m stadion klasicky 

Předžáci   2009 – 10        800m stadion klasicky 

Žačky mladší   2007 - 08  1 km   klasicky 

Žáci mladší   2007 - 08  1 km  klasicky 

Žačky starší   2005 - 06  2 km 

Žáci starší   2005 - 06  2 km  

Dorky mladší   2003 - 04 3 km  

Dorci mladší   2003 - 04 3 km  

Dorky starší   2001 - 02  4 km  

Dorci starší   2001 - 02  5 km  

Ženy    2000 a starší  5 km  

Muži    2000 a starší  10 km 2x5km 

Lidový běh  2000 a starší 2km   

 

Podmínky v účasti:  veřejný závod 

Přihlášky:  do pátku 4.1. do 12hod. písemně na email lyzari@seznam.cz . Na přihlášce uveďte i 

tel. kontakt.  

Losování:   na místě po prezentaci. 

Úhrada:   závodníci a doprovod se závodu zúčastní na vlastní náklady. 

Stravování:   každý závodník dostane oplatek a čaj. 

Ceny:  první tři v kategorii obdrží medaili a diplom. V kategori „MUŽI“ vyhlašujeme malé 

podium Další ceny dle možností pořadatele. 

Časový program:  8:30 – 9:30 hod. - prezentace !!DODRŽET!! 

10:00 hod. - start první kategorie 

12:00 hod. - vyhlášení výsledků 

Prezentace:   na místě v chatce na stadiónku. Startovní čísla budou 

vydány vedoucím výprav. 

Startovné:   za předem přihlášeného závodníka 40,-Kč. Za dodatečně 

přihlášeného závodníka 80,-Kč. 

Různá ustanovení:  závodí se dle platných pravidel lyžařských závodů, 

soutěžního řádu pro závodní období 2018/2019 a tohoto rozpisu. 

Odvolání závodu:  v případě nepříznivých sněhových podmínek si pořadatel vyhrazuje právo na odvolání 

závodu nebo změnu stylu. Zpráva bude na www.lyzarizubri.cz  4.1.2019 v 12:00 hod. 

Protesty:   Budou řešeny podle pravidel SLČR. 

Hlavní činovníci závodu: 

Předseda org. výboru: Ing. Holiš Radim 

Ředitel závodu: Volný Petr 

Hlavní rozhodčí: Cmol Martin 

Velitel tratí a stadiónu: Divín Tomáš 

Zdravotník: MUDr. Dušan Krzyžánek + HS Pustevny 

Bližší informace: Volný Petr 608 72 26 23 www.lyzarizubri.cz 

mailto:lyzari@seznam.cz

