
VEČERNÍ BĚH 
PRO      PR          PROZICE VEŘEJNÉHO ZÁVODU V BĚHU NA LYŽÍCH VOLNOU TECHNIKOU 

AREÁL SILBERHÜTTE – 17. LEDNA 2018 
 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

POŘADATEL: USK CS Plzeň 

DATUM KONÁNÍ: středa 17. ledna 2018, start prvního závodu 18:00  

MÍSTO KONÁNÍ: Areál Silberhütte – osvětlený okruh  https://www.slz-silberhuette.org/cz/ 

 

 
ÚČAST 

Závody jsou otevřeny pro všechny. Závod bude měřený čipovou časomírou Sportovniservis.cz. Závodí 
se dle Pravidel lyžování SLČR/ÚBD s přihlédnutím k pokynům pořadatele. Každý startující se zúčastní 
na vlastní nebezpečí. Přes osvětlení okruhu doporučujeme mít čelovku. 

 
PŘIHLÁŠKY 

Klubové i individuální přihlášky zasílejte nejpozději do 15.1.2018 20:00na e-mail: 

richard.simurda@gmail.com. Přihláška musí obsahovat příjmení a jméno závodníka, rok narození, 
kategorii, oddíl, +  mailovou adresu a telefonu vedoucího družstva, kam bude ohlášeno eventuální 
odvolání závodu.  
 

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ – PREZENCE 
Přihlásit na místě se je možné pouze do 17:00, z důvodu zanesení do systému čipové časomíry 
Výdej čísel předem přihlášených závodníků do 17:40. To vše v chatě na stadionu Silberhütte. 
Prezentace  mezi 16:40 – 17:40 
 

STARTOVNÉ 
Přihlášky zaslané do 15.1.2018: 
Žáci, dorost 50,- Kč (2,5 €), dospělí 100,- Kč (4 €). Platí se při prezentaci za všechny přihlášené.  
Přihlášky na místě: Žáci, dorost 100,- Kč (4€), dospělí 200,- Kč (8,-€). Platí se při prezentaci za 
všechny přihlášené 
 

VÝDEJ ČÍSEL A ČIPŮ 
V den závodů u Prezenatce. Za neodevzdané startovní číslo, nebo čipy bude účtováno 500,- Kč. 
 

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, PROSTOR ZÁVODIŠTĚ, DOPRAVA NA ZÁVODIŠTĚ 
Ubytování a stravování není zajištěno.  
Doprava –Parkování na parkovišti u stadionu.  

 

CENY 
Závodníci na prvních třech místech obdrží drobnou věcnou cenu. 
 

OSTATNÍ INFORMACE 
Další informace na telefonu +420 604 204 280, mailu richard.simurda@gmail.com 
 

ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODŮ 
 

ZÁVOD V BĚHU NA LYŽÍCH VOLNOU TECHNIKOU 
 
16:40– 17:40 prezence 
18:00   start první kategorie, hromadně 
 

závody Start 

1 km 18:00 

2 + 4 km 18:15 

6+10 km 18:40 

 
Starty závodů mohou být při vysoké účasti organizovány ve startovních vlnách, závodník je povinen 
uposlechnout pokynů pořadatele a respektovat poučení udělené před startem závodu. 
 
Vyhlášení výsledků cca 15 minut po doběhnutí posledního závodníka. 
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KATEGORIE A TRATĚ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změna stylu a délka tratí vyhrazena dle aktuálních sněhových podmínek. 
 
 
Časový program může být v průběhu akce mírně upravován, sledujte pokyny moderátora a 
pořadatelů. Pořadatel je oprávněn upravit délku jednotlivých závodů nebo časový harmonogram, 
zejména z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nutných 
technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností. 
 
Za zdravotní stav závodníka odpovídá vysílající složka, resp. závodník sám s vědomím svého 
dobrého zdravotního stavu (u dětí rodiče). 
 
Závodníci doprovod a diváci se účastní akce na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Upozorňujeme na 
obecné nebezpečí krádeží. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za zranění, případné ztráty a 
poškození vybavení před a během závodů, za škody způsobené během závodu účastníky, či 
účastníkům nebo třetí osobě. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. 
Závodníkům je doporučeno, aby se před závodem se podrobili lékařskému vyšetření a měli na účast v 
závodě uzavřenou pojistnou smlouvu.    
Protesty jsou přijímány do 10 minut po zveřejnění předběžných výsledků s peněžitým vkladem 500,-
Kč. Vklad bude vrácen v případě uznání protestu. Pozdější reklamace uznány. 
   
Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve 
prospěch pořadatele či propagaci lyžařského sportu sportu. 
 
Přihlášením na závody  přijímá účastník tyto propozice, souhlasí se zpracováním osobních údajů v 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch pořadatele (startovní 
listiny, výsledkové listiny atd…....). 
 
 
 

Kategorie Ročník Středa 17.1.2018 

Předžáci 2010 a mladší 1 km volně 

Předžačky 2010 a mladší 1 km volně 

Nejmladší žáci 2008 – 2009 1 km volně 

Nejmladší žákyně 2008 – 2009 1 km volně 

Mladší žáci 2006 – 2007 2 km volně 

Mladší žákyně 2006 – 2007 2 km volně 

Starší žáci 2004 – 2005 4 km volně 

Starší žákyně 2004 – 2005 4 km volně 

Mladší dorostenci 2002 – 2003 4 km volně 

Mladší dorostenky 2002 – 2003 4 km volně 

Starší dorostenci 2000 – 2001 6 km volně 

Starší dorostenky 2000 – 2001 6 km volně 

Junioři a muži 1999 a starší 10 km volně 

Juniorky a ženy 1999 – starší 6 km volně 


