
                         

Velká cena CHODOVARU  čtvrtek 2. února 2017 

CHODOVAR SKI TOUR 
VEŘEJNÝ ZÁVOD NA B ĚŽKÁCH pro všechny lyža ře 

 
PROPOZICE 

Datum závodu: čtvrtek 2. února 2017 

Místo závodu: Chodová Planá  - zámecký park u pivovaru Chodovar  

Disciplína: běh na lyžích, volnou technikou s hromadnými starty 

 

Kategorie: Ski tour: 

a) Muži a junioři 1998 a starší 

b) Ženy a juniorky 1998 a starší 

c) Dorostenci 1999  - 2000 

d) Děti  “7“ (2009 a mladší), “10“ (2006 – 2008) “15“ (2001 – 2005)  

 
ÚČAST: Závody jsou otevřeny pro všechny, k závodu nutná funkční čelovka. 

              Okruh je osvětlen pouze ve startovním / cílovém prostoru 

 

Startovné: 100,- Kč, za každého přihlášeného závodníka, Děti kat. 7 – 10 let zdarma 

 

Start: cca 18:00. Okolo 17:50 poslouchejte pokyny moderátora!! 

 

PŘIHLÁŠKY: Ideálně předem s uvedením jména, oddílu, kategorie, mailové adresy a telefonu 

vedoucího družstva, kam bude ohlášeno eventuální odvolání závodu, nejpozději do 3.1.2017 

20:00 na e-mail: kolobezky@kkplzen.cz , nebo i na místě  

 

Odvolání závodu: V případě nepříznivých sněhových podmínek nejpozději 2.2.2017 do 11 h 

na www.sparta-cycling.cz 

 

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ – PREZENCE- VÝDEJ ČÍSEL 

Výdej čísel bude před startem cca 17. 20 - 17.45 hodin, viz plánek. 

 

Vítězem závodu se stává závodník, který absolvuje závod v nejkratším čase.  

V případě závodu, který se jede na více okruhů, platí pravidlo, že jakmile vedoucí závodník 

dosáhne předepsaný počet okruhů, stává se vítězem a pro ostatní končí závod přetnutím 

cílové čáry ve stejném okruhu, kdy dojel vítěz. 



 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ:  první tři v kategorii co nejdříve po skončení závodu, ostatní výsledky 

budou zveřejněny 30 hodin od ukončení akce. 

 

CENY: Závodníci na prvních třech místech obdrží drobnou věcnou cenu. 

 

Za nevrácené startovní číslo bude účtována částka 300,-Kč. 

 

Parkování aut v prostoru startu a cíle je omezeno kapacitou, v případě jejího překročení 

doporučujeme parkovat na zpevněných příjezdových komunikacích v obci. 

 

Každý závodník, resp. jeho vysílací složka odpovídá za zdravotní stav závodníka,                          

u nezletilého jeho zákonní zástupci, a každý je povinen splnit požadavky vyhlášky                          

č. 391/2013 Sb., O zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Přihlášením k závodu, 

závodník, resp. vysílací složka stvrzuje a prohlašuje, že její přihlášení závodníci jsou zdravotně 

způsobilí k tělesné výchově a sportu.  Doprovod a diváci se účastní na vlastní nebezpečí. 

Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.  

Změny v rozpise závodu nebo v časovém programu jsou vyhrazeny. 

 

DALŠÍ INFORMACE 

Na stránkách http://www.sparta-cycling.cz/ski-liga Nebo www.uskcs.cz 

Zdeněk Rubáš – mobil 603 917 656 

 

 

Za pořadatele: 

Zdeněk Rubáš     Richard Šimurda 

AC Sparta cycling     USK CS Plzeň 

 

 


