
 

Název závodu: Hledáme nové talenty v běhu na lyžích 

    
Pořadatel: Olfin Car Ski team Trutnov  

Místo: Trutnov  

Datum: 5.-6.2.2022  

Kategorie a tratě: 

 

 sobota 05.02.2022 neděle 06.02.2022 

Mladší žákyně 2010-2011 2 km klasickou technikou - intervalový start 2 km klasickou technikou – hromadný start 

Mladší žáci 2010-2011 2 km klasickou technikou - intervalový start 2 km klasickou technikou – hromadný start 

   

   

 

   

Účast: registrovaní závodníci a závodnice ročníku narození 2010 a 2011.  

Na prvním závodě, kterého se účastní, musí závodník předložit registrační průkaz s potvrzenou oddílovou 

příslušností (hostováním) a potvrzením o lékařské prohlídce. Přihlášení cizinci se musí prokázat Mezinárodní 

licencí. 

Účast je podmíněna souladem s aktuálně platným epidemiologickým opatřením! (očkování, prodělaná 

nemoc) 

Pro děti do 12-ti let věku platí výjimka z prokazování bezinfekčnosti. 

Pořadatel je povinen vést evidenci účastníků akce včetně telefonních čísel pro případné epidemiologické šetření. 

Každý vedoucí výpravy odevzdá při prezentaci seznam prezentovaných účastníků a doprovodu včetně tel. 

čísel. 

Kontakt: Jitka Semeráková, j.semerakova1@seznam.cz, 724 896 165  

Přihlášky: zástupce oddílu do 03.02. 2022 do 20:00 elektronicky na adrese www:czech-ski.com.   

Závodní kancelář: Klubovna OlfinCar Ski team – Paradráha Trutnov (výjezd z Trutnova směr Starý Rokytník – 

Úpice, nad serpentýnami parkoviště po pravé ruce, odtud přes silnici cca 300 m po lesní cestě).  

Startovné: startovné 100,- Kč se platí za závod a prezentovaného závodníka. 

                   Startovné bude vybíráno v hotovosti při prezentaci.  

 

Předpis:  závodí se podle platných Pravidel lyžařských závodů, Soutěžního řádu pro závodní období 2021/2022 

                a tohoto rozpisu. Případné změny jsou vyhrazeny rozhodnutí soutěžního výboru. 

   

Protesty: podle Pravidel lyžařských závodů. 

 

Přeložení nebo zrušení závodu: v případě nepříznivých sněhových podmínek bude po dohodě s STK ÚBD    

                     SLČR závod zrušen nebo přeložen. Informace bude 31.01.2022 na stránkách 

                     www:czech-ski.com, + stránky pořadatele. 

 

Pojištění: závodníci a jejich doprovod jsou pojištěni souhrnnou pojistnou smlouvou. Info na www:czech-ski.com 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje. 

Doprava a stravování: pořadatel nezajišťuje.    

Úhrada: startovné se platí v hotovosti při prezentaci. 

Zdravotní služba: Nemocnice Trutnov, tel.: 499 866 111. 

Různé:   za neodevzdané st. číslo bude vysílající složce účtována částka 1000,- Kč, za neodevzdaný čip 300,-Kč. 

Všichni účastníci jsou povinni respektovat a dodržovat aktuální platná zákonná opatření proti šíření 

onemocnění SARS-CoV-2. Diváci a nečlenové SLČR se účastní závodů na vlastní nebezpečí. Za 

odložené věci pořadatel neručí. Parkovat pouze na vyhrazených místech. 

Funkcionáři závodu:  

TD/TD FIS:   Ivan Tejchmanová                                            ředitel závodu: Vladimír Šlofar 

ATD: Markéta Augustiňáková                                               hlavní rozhodčí: Michal Schreiber 

zástupce STK:  Iveta Roubíčková                                         předseda org.v.: Jitka Semeráková 

                                                                                               sekretář závodu: Dáša Nesládková 
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Program závodů 

 

pátek 04.02.2022:    14,00 – 16,00 hod.: prezentace v závodní kanceláři 

                                 12,00 – 16,00 hod.: oficiální trénink 

                                 17,30 hod.:  porada a losování pro 1. den 

                                 
sobota 05.02.2022:   8,30 – 9,00 hod.:  výdej startovních čísel v závodní kanceláři 

                                 8,00 – 9,20 hod.: oficiální trénink 

                                 9,30 hod.:  start první kategorie 

                                 11,30 hod.:  vyhlášení výsledů 

         13,00 – 16,00 hod.: oficiální trénink 

                                 17,30 hod,:  porada a losování pro 2. den 

 

neděle 06.02.2022:   8,30 – 9,00 hod.:  výdej startovních čísel v závodní kanceláři 

                                  8,00 – 9,20 hod.: oficiální trénink 

                                  9,30 hod.:  start první kategorie 

                                  11,30 hod.:  vyhlášení výsledů 
 

 

Vyhlášení výsledků: 1. i 2. den závodu v 11,30 hod. 
 

 

Tento rozpis byl schválen STK SLČR Iveta Roubíčková dne 24.1.2022.   
 

                              

        ředitel závodu                   předseda org. výboru 
 

                                 Vladimír Šlofar                                                                  Jitka Semeráková 

 

 


