
Rozpis závodu       

Krajský závod Zlínského kraje – sprint klasickou technikou 

Pořadatel: SKI KLUB Valašské Meziříčí, z.s. 

Datum: sobota 15. února 2020 

Místo: Běžecký areál Pustevny 
 

Kategorie: Předžačky 2010 - mladší  -   250 m 

 Předžáci  2010 - mladší  -   250 m 

Žačky mladší  2008  -  2009  -    500 m 

Žáci mladší  2008  -  2009  -    500 m 

 Žačky starší  2006  -  2007  -    700 m 

 Žáci starší  2006  -  2007  -    700 m 

 Dorky mladší  2004  -  2005  -    700 m 

 Dorci mladší  2004  -  2005  -    700 m 

 Dorky starší  2002  -  2003  - 1.000 m 

 Dorci starší  2002  -  2003  - 1.000 m 

Ženy + juniorky 2001  a starší  - 1.000 m 

Muži + junioři 2001  a starší  - 1.000 m 

  Délka tratí je orientační – přibližná, dle sněhových podmínek. 
 

Systém závodu:  1. jízda – kvalifikace – jednotlivý start 

    2. jízda – rozjížďky po 4 závodnících 

    3. jízda – finále po 4 závodnících 

Při menším počtu závodníků – minimálně dvě jízdy, kvalifikace a finále. 

Podmínky: veřejný závod. 

 Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. 
 

Přihlášky : SKI KLUB Valašské Meziříčí, z.s., Nad Tratí 869 
757 01 Valašské Meziříčí 
e-mail: skivalmez@seznam.cz 

do 14.02.2020 – 12:00 hod., nebo v den závodu v místě 
prezentace, max. 1 hod. před startem první kategorie. 

 

Prezentace: 8:30 – 9:00 hod, v místě startu 

Startovné:   50,-Kč předem přihlášení do 14.02.2020-12:00 hod. 

 90,-Kč na místě 

Program závodu: 

10:00 hod  start kvalifikace od nejmladších kategorií  

11:00 hod start rozjížděk, finále dle kategorií. 

Slavnostní vyhlášení výsledků 30 minut po dojezdu posledního finále. 

 

Stravování : v cíli čaj a oplatek 

 

Ceny : První tři závodníci v každé kategorii obdrží pohár a diplom.  

 

Protesty :  Dle pravidel SLČR. Písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 
minut po zveřejnění výsledků kvalifikace, rozjížděk, s vkladem 500,- Kč. 
Při zamítnutí vklad propadá. 

Startovní čísla:  výdej průběžně do 09:30 v místě prezentace. 

Za nevrácené startovní číslo se účtuje 500,-Kč. 

Informace: Petr Bajčík,  602 547 849 

 Dušan Rýdl, 603 170 441 

 

Hlavní činovníci závodu: 

 

Ředitel závodu: Dušan Rýdl 

Závodní kancelář: Kristýna Rýdlová 

Hlavní rozhodčí: Petr Bajčík 

Zdravotní služba: MUDr. Bohdana Melicherová + HS Pustevny  

Úprava tratí: Pustevny s.r.o. 

 


