
Svaz lyža řů České republiky – úsek b ěžeckých disciplín  
SKI Skuhrov nad B ělou  

 
 

p o ř  á  d  á 
 
 

Mistrovství České republiky 
 

v běhu na lyžích – staršího žactva 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Deštné v Orlických horách 
lyžařský b ěžecký stadion 

 
sobota a ned ěle  13.2. a 14.2.2010 

 
 
 
 

 
 



Místo a datum konání :  12. – 14.2.2010  
     Lyžařský běžecký stadion 
     Deštné v Orlických horách 
 
Pořadatel  :  Z pověření Svazu lyžařů České republiky – úseku  
   běžeckých disciplín SKI Skuhrov  
 
 
Kategorie a disciplíny :  starší žákyně, roč. 1997 a 1996 
     starší žáci, roč. 1997 a 1996   
  13.2.2010 14.2.2010 
kategorie ro čník tra ť - způsob tra ť - způsob 
Starší žákyně 1997 a 1996 3 km /V Štafety/ klasicky 
Starší žáci 1997 a 1996 4 km /V Štafety/ klasicky 
 
Podmínky ú časti :  starší žactvo – ( registrovaní závodníci a  
    závodnice – nositelé I.VT a II.VT )  
 
Přihlášky :  dle pokynů článku č.2.11 Soutěžního řádu pro 

sezónu 2009/2010 do 11.2.2010, nebo písemně 
na adresu: SKI Skuhrov; Skuhrov nad Bělou č.p. 
24; 517 03 Skuhrov nad Bělou   

 
Prezentace :   v závodní kanceláři ( Chata Na Potoce – Deštné  
  v Orl.h. ). Pátek 12.2.2010 12.00 – 15.00hod. 
  Čas prezentace je nutné dodržet!!!  
 
Porady, losování :  Chata Na Potoce – Deštné v Orlických horách, 
    pátek a sobota od 17.00hod.,platnost LB de SŘ  
 
Výdej startovních čísel :  13. a 14.2.2010 v době od  8.00 – 9.00hod.  
     ( pouze vedoucím výprav ) na lyžařském  
     běžeckém stadiónu  
 
Ceny  :   první tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné  
   ceny a diplom      
Předpis :   závodí se dle pravidel lyžařských závodů  

schválených v říjnu 09 a SŘ ÚBD 2009/2010 a jeho 
doplňků      

 
Zdravotní zajišt ění :  ve dny závodu Horská služba v prostoru startu a  
    cíle, jinak nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Za  

zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající složka, resp. 
závodník sám  

Občerstvení :  v cíli závodu čaj  



Diváci, závodníci :  diváci se zúčastní na vlastní nebezpečí.  
    Závodníci, činovníci, doprovod – členové ČSTV 

s platným průkazem SLČR jsou pojištěni 
souhrnnou pojistnou smlouvou u pojišťovny 
Kooperativa, a.s. 

 
Odvolání závodu :  v případě špatných povětrnostních a sněhových 

podmínek může být závod po projednání s STK – 
ÚBD SLČR odložen, přeložen nebo zrušen. 
Případné odvolání závodu bude provedeno dne 
10.2.2010 a bude zveřejněno na internetové 
adrese.  

Ubytování :   odkazujeme na Informační centrum Deštné 
v Orlických horách – www.destne.info;  

Časový rozpis :  
Pátek 12.2.2010 - 12.00 – 15.00 hod. prezentace v závod. Kanceláři 
    10.00 – 15.00 hod. trénink na tratích 
    17.00 hod. porada vedoucích a los. prvého dne   
Sobota 13.2.2010 - 8.00 – 9.00 hod. výdej startovních čísel 
    10.00 hod. start první kategorie 
    17.00 hod. porada vedoucích    
Neděle 14.2.2010 - 8.00 – 9.00 hod. výdej startovních čísel 
    9.30 hod. start první kategorie 
    11.30 hod. vyhlášení výsledků za oba dva dny   
  
Činovníci závodu :    Technický delegát  Iveta Roubíčková      
                                    Asistent TD  Petr Skalický 
    Ředitel závodu  Jana Michlová  
    Hl.rozhodčí  Milada Šrůtková 
    Velitel tratí   Josef Michl 
    STK              Josef Kozlovský 
  
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
Tento rozpis byl schválen:      STK-ÚBD SLČR dne  7.11.09  J.Kozlovským 


