
Ski klub Šumava 
 

PROPOZICE 
 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V B ĚHU NA LYŽÍCH - 
2.část 

a 
FINÁLE seriálu „Hledá se nová Kate řina Neumannová“ 2010 

 
ŠUMAVA – ZADOV   

 

Pořadatel:  Z pověření ÚBD SLČR Ski klub Šumava  
Datum závod ů : 13. a 14. března 2010 
Místo konání: Zadov, b ěžecké trat ě LA Zadov, Churá ňov  
Účast:   MČR staršího žactva – registrované starší žactvo ročník 1996 a 1997, nositelé 
   platných I . a II.  VT pro MČR  

Finále HNKN – registrovaní závodníci ÚBD SL ČR (platný RPZ), mladší a starší 
žactvo ročník 1999 až 1996 bez omezení výkonnostní třídou 

Kategorie:  Mladší žáci ročník 1998 
   Mladší žáci ročník 1999 
   Mladší žákyně 1998 
   Mladší žákyně 1999 

Starší žáci ročník 1996 
   Starší žáci ročník 1997 
   Starší žákyně  ročník 1996 
   Starší žákyně  ročník 1997 
Disciplíny :   13.3.2010 –sobota: mladší žáci 1998 2 km V int. 
      mladší žáci 1999 2 km V int. 
      mladší žákyně 1998 2 km V int. 
      mladší žákyně 1999 2 km V int. 

starší žáci 1996 sprint V  
starší žáci 1997 sprint V  
starší žákyně 1996 sprint V 
starší žákyně 1997 sprint V  

    14.3.2010 – neděle: mladší žáci 1998 2 km K int. 
      mladší žáci 1999 2 km K int. 
      mladší žákyně 1998 2 km K int. 
      mladší žákyně 1999 2 km K int. 

starší žáci 1996 4 km K int. 
starší žáci 1997 4 km K int. 
starší žákyně 1996 3 km K int. 

                 starší žákyně 1997 3 km K int. 
Startovné:  nevybírá se 
Přihlášky:  dle SŘ SL ČR-ÚBD a jeho dodatku  2009/10 
Závodní kancelá ř: do 12.3. kancelář Ski klubu Šumava ( tel. 722 571 096, 723 000 313, 606 884 962, 

e-mail: info@skisumava.cz 
   12.3. - pátek   10:00 - 20:00 Sporthotel Olympia Za dov 
   13.3. - sobota  7:30 - 20:00 Sporthotel Olympia Zad ov  , 
   14.3. - neděle  7:30 - 15:00 Sport hotel Olympia Zadov 



Porady a losování: ZK – Sporthotel Olympia, pátek, sobota  18:00  
Ubytování výprav: Pořadatel nezajišťuje, aktuáln ě na internetových stránkách  klubu 
Doprava:  Pořadatel nezajišťuje, parkování pod stadionem v režii provozovatele  
Jiná ustanovení: 
Časový rozvrh: 12.3. – pátek  11:00 – 15:00 prezenta ce závodník ů v ZK 
        13:00 – 15:00 oficiální trénink  
      18:00   porada vedoucích výprav a losování  
   13.3. – sobota 7:30 – 8:30 výdej start. čísel v ZK 
      9:00  start závodu dle startovní listiny 
      13:00 – 15:00 oficiální trénink  
      18:00  porada vedoucích výprav a losování 
   14.3. – neděle 7:30 – 8:30 výdej start. čísel v ZK 
      9:00  start závodu dle start.listiny 

12:30 vyhlášení výsledk ů za oba závodní  dny 
v míst ě startu  

Předpis:   Závodí se podle platných Pravidel lyžařských závodů SL ČR z r.2009    
   a SŘ  ÚBD SLČR a jeho dodatku 2009-2010 
Protesty:   Dle Pravidel lyžařských závodů 
Ceny a hodnocení: Pro M ČR staršího žactva: Závodníci na prvních třech místech v každém závodě a 

kategorii obdrží diplom a medaili SLČR a upomínkové ceny. Vítězové získávají titul 
Mistra ČR. 

 Pro finále HNKN:  
V soutěži jednotlivců  se boduje 1.-25.místo (30-28-26-24-22-20-19-18-až 1 bod  
v každém závodě. Body za oba závody se sčítají. 
V soutěži klubů se sčítají body jednotlivých závodníků v obou závodech. 
V soutěži jednotlivců se vyhlašuje prvních 6 závodníků za oba závody. 
V soutěži klubů se vyhlašují první 3 kluby za oba závody. 
Vyhlašuje se soutěž o „Nováčka roku“ pro zaregistrované závodníky od 1.1.2010 
(prvních 6 za oba závody ) 

Upozorn ění: V případě nepříznivých klimatických podmínek si pořadatel dle SŘ vyhrazuje právo 
rozhodnutím soutěžního výboru  změny časového programu závodů, omezení nebo 
zrušení tréninků nebo změnu místa startu závodů. O případném zrušení závodu 
bude pořadatel informovat přihlášené dostupnými prostředky na jejich telefonní 
čísla  a na internetové stránce klubu www.skisumava.cz nejpozději v úterý 9.3.2010. 
Závodníci a doprovod, činovníci a funkcionáři závodu se  účastní na vlastní 
nebezpečí. Při závodě jsou účastníci pojištěni proti úrazu pojistkou ČSTV. Za 
odložené věci pořadatel neručí.Za ztrátu st.čísla bude účtována částka  300.- Kč. 
Příprava lyží v ubytovacích zařízeních může být pouze ve vyhrazených prostorách 
a jen po dohod ě s majiteli či provozovateli. 

 
Funkcioná ři závodu: Předseda org.výboru   Mgr. Karel Hudeček 

Ředitel závodu  Zdena Ritterová  
Hlavní rozhodčí  Ing. Karel Hudeček 
Velitel tratí   Mgr. Zbyněk Pavlásek 
Sekretář závodu  Ing.  Pavel Hlava 
Technický delegát  Jiří Vašíček 
Asistent TD   Ludvík Staněk 
Zástupce STK ÚBD  Josef Kozlovský  


