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Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice 
oddíl běžeckého lyžování 

 

pořádá 
z pověření KSL Ústeckého kraje 

 

 

 

 

Memoriál Radky Máchové 

32. ročník 

 

Krajský pohár v běhu na lyžích klasicky 
Veřejný závod 

 
základní kolo soutěže Hledáme nové talenty 
součást projektu  

  
 
   

Nové Město v Krušných horách  

15. ledna 2022  
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Místo konání :  Nové Město v Krušných horách, lyžařský běžecký stadion 
 
Termín konání :  sobota 15. ledna 2022, start první kategorie 11,00 
    
Prezentace :  v závodní kanceláři - lyžařský stadion do 10,15 h 
 
Kategorie a tratě :  klasická technika 

 
    

Kategorie ročník sobota  

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

Minižáci a minižákyně                      2014 - 2015                0,5 km K  

Nejmladší žáci a žákyně                                         2012 - 2013 1 km K  

Mladší žáci a žákyně                       2010 - 2011                      2 km K   

Starší žáci a žákyně                                                2008 - 2009 3 km K  

Starší žákyně U15                                              2007 3 km K  

Starší žáci U15                          2007                     4 km K  

Mladší dorostenky U16                        2006                      4 km K  

Mladší dorostenci U16                          2006                      5 km K  

Starší dorostenky                                                   2004 - 2005  4 km K  

Starší dorostenci                                                   2004 - 2005   7 km K  

Ženy a juniorky                                                 2003 a starší    5 km K  

Muži a junioři 2003 a starší    7 km K  
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Všeobecné podmínky 

Termín přihlášek :  do čtvrtka 13.1.22 prostřednictvím portálu SLČR, 
mailem na loko-teplice@volny.cz 
přihlášky musí být napsány s nezkrácenými jmény, roč. nar. 
U názvu oddílu uveďte čtyřmístné zkratky.  

Startovné :   50,- Kč 

Občerstvení :   v cíli čaj  

Zdrav. zabezpečení :  Horská služba Bouřňák, záchranář 
úrazově jsou pojištěni pouze závodníci, doprovod a činovníci -         
členové ČUS s platným průkazem SLČR, 

Podmínky účasti : závodníci se při prezentaci prokáží registračním průkazem s 
potvrzenou lékařskou prohlídkou ne starší 1 roku 

Vyhlášení výsledků : 30 minut po dojetí posledního závodníka, tři závodníci v každé 
kategorii obdrží diplom a věcnou cenu. 
Krajským přeborníkem v kategoriích žactva budou vyhlášeni 
nejlépe umístění závodníci Ústeckého kraje 

Předpis :   závodí se v souladu s Pravidly lyžařských závodů, Soutěžním řádem 
    ÚBD SLČR pro rok 2021/2022 a ustanoveními tohoto rozpisu 

Zvláštní ustanovení : závod se uskuteční pouze za příznivých sněhových podmínek a 
bude odvolán nejpozději 13.1.2022 e-mailem na webu SLČR a webu 
oddílu www.lote-bezky.cz 
 za neodevzdané startovní číslo účtuje pořadatel náhradu 200,- Kč 

Covid opatření:  všichni účastníci jsou povinni se řídit aktuálním Mimořádným 
opatřením Ministerstva zdravotnictví: 
Upozorňujeme všechny, že u závodníků starších 12 budeme při 
výdeji čísel kontrolovat:  
- dokončené očkování 
- prodělání nemoci do 180 dní 
- osoby do 18 let, osoby s kontraindikací k očkování, osoby s 
nedokončeným očkováním doloží negativní výsledek PCR testu, 
přičemž platnost testu je 7 dní. 

https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/ 
 

Činovníci závodu :  Ředitel závodu Vlastimil Žilinský  
Hlavní rozhodčí Václav Vágner 

 Časomíra  Martin Machold 
 Velitel tratí  Petr Háněl        
 Sekretář  Silvie Polanská           

 
 

     Vlastimil Žilinský v. r.  -  ředitel závodu 

http://zavody.czech-ski.com/event/details/17049?returnUrl=%2Fevent%2Flist
mailto:loko-teplice@volny.cz
http://www.lote-bezky.cz/
https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/

