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TJ Lokomotiva Teplice 

oddíl běžeckého lyžování 
 

  
pořádá 

 
 

z pověření Krajského svazu lyžařů Ústeckého kraje 
 
 

LYŽAŘSKÝ PŘEKÁŽKOVÝ KROS 

Krajský pohár v přespolním běhu lyžařů 2021 - 2. část 
 

 Nové Město v Krušných horách 
18. září 2021 

 
 
Místo konání :  Nové Město v Krušných horách, lyžařský běžecký stadion 
 
Termín konání :  sobota 18. září 2021, start první kategorie – 11,00 h 
    
Prezentace :  v závodní kanceláři - lyžařský stadion do 10,00 h 
 
Závodní instruktáž  : v prostoru startu v 10,15 h 
 
Kategorie a tratě : 

 

• Starty hromadné dle kategorií 

• Překážky nebudou rozděleny na povinné a nepovinné, překonání všech 
překážek je povinné  

Kategorie ročník trať Poč. překážek (cca) 

Předškolní hoši a dívky                                  2016 a mladší    0,2 km 5 

Minižactvo                      2014-2015                   0,2 km 5 

Nejmladší žactvo                                         2012-2013 0,8 km 6 

Mladší žactvo                       2010-2011             1,9 km 12 

Starší žactvo                                                2008-2009 2x1,2 km 2x12 

Starší žactvo U15                         2007                 2x1,9 km 2x12 

Mladší dorost                     2006                  2x1,9 km 2x12 

Starší dorostenky                                                   2004-2005 2x1,9 km 2x12 

Ženy a juniorky                            2003 a starší                  2x1,9 km 2x12 

Starší dorostenci                                                   2004-2005 3x1,9 km 3x12 

Muži a junioři                                                 2003 a starší    3x1,9 km  
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Všeobecné podmínky 
 

Termín přihlášek : do 16. září 2021  on-line na webu SLČR (členové SLČR) 
na e-mail:  loko-teplice@volny.cz 

    
Startovné :   žactvo, dorost  30,- Kč 
    dospělí   50,- Kč 
     
Občerstvení :  v cíli čaj 
 
Výzva pro závodníky : doporučujeme absolvovat závod ve starém oblečení (závod probíhá 

přírodními překážkami-bahno, voda apod.) a vzít s sebou náhradní 
oblečení a obutí, možnost umytí po závodě-potok 

                                        Závodníci startují na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče   
 
Zdrav. zabezpečení : Zdravotník, Horská služba Bouřňák                                         
 
Vyhlášení výsledků : v prostoru startu a cíle 30 minut po cíli posledního závodníka 
  
Zvláštní ustanovení : úrazově jsou pojištěni pouze závodníci, doprovod a činovníci - 

členové ČUS s platným průkazem SLČR 
  
Činovníci závodu : Ředitel závodu Luboš Jeřábek                               
 Hlavní rozhodčí Vlastimil Žilinský 
 Velitel tratí  Petr Háněl            
 Sekretář          Silvie Polanská         
 
 

   Luboš Jeřábek v.r.  -  ředitel závodu  
 
 

 
 

Partneři oddílu:  
 

http://zavody.czech-ski.com/event/details/16973
mailto:loko-teplice@volny.cz

