
SOLOMON CROSS CUP 2012 
Pohár KSL Libereckého kraje v přespolním běhu 

TJ Jiskra- Skiklub Harrachov pořádá v neděli dne 09.09.2012 

Krakonošův přespolní běh 
19.ročník jako pohárový a veřejný závod lyžařských přespolních běhů 

 
Místo konání: lyžařské tratě Sportovního areálu Harrachov ( u Skicentra) 
Datum:  neděle 09.září 2012- start první kategorie 09,30 hodin 
Přihlášky:  Lucka Slavíková, tf 731476541, email- lucka.slavikova@tiscali.cz 
   do čtvrtka 06.09. do 17,00 hodin 
   V den závodu od 08,00 do 09,00 pro žactvo. Ostatní do 10,00. 
Startovné:  žactvo 10- Kč, dorost 20,- Kč, dospělí 30,-Kč – při prezentaci 
Výdej čísel:  v závodní kanceláři 
Ceny:   obdrží 1.-3. závodník v žákovské kategorii 
 
Čas startu první kategorie je v 09,30 hodin. 
 
Kategorie:    Ročník:   Délka tratě: 
 
přípravka dívky    2008 a mladší     100 m 
přípravka chlapci   2008 a mladší     100 m 
předškolní dívky   2007      300 m 
předškolní chlapci   2007       300 m 
minižákyně    2006      500 m 
minižáci    2006      500 m 
minžákyně    2005      500 m 
minižáci    2005      500 m 
 
Závody zařazené do Poháru KSL Libereckého kraje 
žákyně nejmladší   2004      800 m 
žáci nejmladší    2004      800 m 
žákyně nejmladší   2003      800 m 
žáci nejmladší    2003      800 m 
žákyně mladší    2001-02   1000 m 
žáci mladší    2001-02   1000 m 
žákyně starší    1999-00   1500 m 
žáci starší    1999-00   1500 m 
 
dorostenky mladší   1997-98   2500 m 
dorostenci mladší   1997-98   2500 m 
dorostenky starší   1995-96   6000 m ( 2x 3000 m) 
dorostenci starší   1995-96   6000 m ( 2x 3000 m) 
ženy,juniorky    1994 a dříve   6000 m ( 2x 3000 m) 
muži, junioři    1994-72   9000 m ) 3x 3000 m) 
veteráni    1972 a dříve   9000 m ( 3x 3000 m) 
 

Předpis: 
Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů. Starty všech kategorií jsou hromadné. 
V případě menšího počtu závodníků v kategorii pořadatel odstartuje kategorie se 
shodnou délkou tratí společně. Žákovské kategorie nesmí použít tretry s ocelovými 
hroty. Za ztrátu čísla si pořadatel účtuje částku Kč 300,00.  Všichni se zúčastňují na 
vlastní náklady. Zdravotní služba a občerstvení zajištěno. 
 
 
 

Venca Čuřík       ing.Standa Slavík 
velitel tratí       ředitel závodu 
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