
Chodovar ski tour bude 5.2. v Mariánských Lázních 

Veřejný závod v běhu na lyžích volnou technikou s čelovou lampou  

„ N O Č N Í   S K A T E“ 
(pro turisty, rekreační běžce a výkonnostní lyžaře) 

Závod se koná pod patronátem města Mariánské Lázně a obce Zádub-Závišín 

Skating za denního světla je hračkou, ale frajeřinou se stává za tmy! Zkusíš to s námi ? 
 

Pořadatel: Lyžařský oddíl SKI Nordic Mariánské Lázně 

Prezentace: Na startu závodu 
Parkování:    V obci Zádub-Závišín na parkovišti u restaurace U pejska a kočičky 

  (cca 800 m od startu nebo také u kavárny na golfovém hřišti (cca 500 m od 

  místa prezentace a startu). Pozor, u místa prezentace a startu závodu není
  k dispozici větší počet parkovacích míst, vřele doporučujeme zaparkovat 

  v Zádubu-Závišíně u restaurace U pejska a kočičky nebo na parkovišti na 

  golfovém hřišti. 

Termín:          Středa 5.2. 2014 
Místo startu: u odpaliště golfového pole  č.12 na golfovém hřišti Royal Golf Clubu 

  Mar. Lázně (cca 800 m z obce Zádub-Závišín ve směru na Polom nebo 500 m  

  z pakoviště RGC M.L. na golfovém hřišti ) 

Start:   intervalový/hromadný určí pořadatel přes startem  

Styl běhu: volná technika (FT) 
 

Kategorie:  dospělí – Muži  - 10 200 m   (pouze jediná kategorie 15 – 100 let)  

                        Ženy  - 10 200 m   (pouze jediná kategorie 15 – 100 let) 

Ceny:   zapomeňte na ně, běží se pro čest a slávu a někdo možná i pro dobrý pocit  
 

Program:  18.00 hod. –  start prvního závodníka 

Trať:  6 okruhů o délce 1700 m, převýšení cca 20 m/ 1 okruh 
 

Startovné: 20,- Kč pro závodníky nar. v r. 1995 a starší    

    0,- Kč pro závodníky nar. v r. 1996 a mladší 

                  Platba startovného pouze v hotovosti při prezentaci  

Přihlášky: na startu závodu příp. e-mail: kareltengler@gmail.com,   

Informace: Ing. K. Tengler, kareltengler@gmail.com, tel.: 354 620 812, 732 889 022 
  info@sportblazek.cz  
 

Ubytování :  možno v restauraci „U pejska a kočičky“        
                                                                ( http://www.upejskaakocicky.wbs.cz/) 
 

Občerstvení:  v cíli pouze čaj 
 

Vyhlášení výsledků: po ukončení závodu, celkové výsledky najdete na www.sportblazek.cz  
 

Ředitel závodu: MVDr. Petr Vodička 
 

Organizační zajištění:  Jan Sklenář, Ing. Karel Tengler, MUDr. Tomáš Foustka, Ing. Jiří 

Blažek, Mgr. Marek Petruš a další 
 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, za odložené věci organizátor neručí 
 


