
ČESKÝ POHÁR 
dorostu a dospělých v běhu na lyžích 

s mezinárodní účastí

ZADOV 19. - 20. 2. 2022

ROZPIS ZÁVODU
PARTNEŘI:



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.

Kontakt: SKI Sokol Stachy
 email: sokolstachy@seznam.cz, fruhaufovapetra@seznam.cz

tel.: Frühaufová Petra- +420736489024

Přihlášky: do 17. 2. 2022 do 20:00 elektronicky na adrese www.czech-ski.com.  

Závodní kancelář: lyžařský stadion Zadov – Churáňov, buňka u hlavní brány
pátek 18.2.2022 od 14:00 do 16:30 hod.
sobota 19.2.2022 od 8:00 do 15:00
neděle 20.2.2022 od 8:00 do 14:00

Startovné: Startovné 200,- Kč se za prezentovaného závodníka 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 14. 2. 2022 na stránkách: www.czech-ski.com, a 
www.skisokolstachy.cz

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

Ubytování: pořadatel nezajišťuje

Doprava a stravování: pořadatel nezajišťuje   

Parkování: Na placeném parkovišti u lyžařského stadionu bude mít každý z týmů zdarma zajištěno jedno 
parkovací místo.

Zdravotní služba: zajištěna po dobu oficiálního tréninku a závodu

Různé:
● všichni účastníci jsou povinni respektovat a dodržovat aktuální platná opatření proti šíření 

onemocnění SARS-CoV-2
● upozornění: v PLZ jsou nově upravena pravidla pro předjíždění (čl. 343.10)
● za neodevzdané st. číslo bude vysílající složce účtována částka 1000,- Kč
● za neodevzdaný čip bude vysílající složce účtována částka 300,- Kč
● diváci a nečlenové SLČR se zúčastní závodů na vlastní nebezpečí
● za odložené věci pořadatel neručí

Pořadatel: SKI Sokol Stachy

Místo: Lyžařský stadion Zadov – Churáňov

Datum: 19. - 20. 2. 2022

Kategorie a tratě:

sobota 19. 2. 2022 neděle 20. 2. 2022

U16W N sprint V – ČP 5 km K- int. st. - ČP
U16M N sprint V – ČP 7 km K - int. st. - ČP
U18W N sprint V – ČP 7 km K - int. st. - ČP
U18M N sprint V – ČP 10 km K - int. st. - ČP
Ženy, U20 N sprint V – ČP 10 km K - int. st. - ČP
Muži, U20 N sprint V – ČP 15 km K - int. st. - ČP

mailto:sokolstachy@seznam.cz
mailto:fruhaufovapetra@seznam.cz
http://www.skisokolstachy.cz/


Funkcionáři závodu:
TD: Luboš Buchta ředitel závodu: Petra Frühaufová
ATD: Luděk Staněk hlavní rozhodčí: Zdeněk Strnad
zástupce STK:  Ondřej Szabó předseda org. v.: Klára Frühaufová

sekretář závodu: Jana Pešlová

Program závodů

pátek 18. 2. 2022: 14:00 – 16:00 prezentace
 14:30 – 16:30 oficiální trénink
                                 17:30 porada a losování pro 1. den
                                
sobota 19. 2. 2022: 8:30 – 9:20 výdej startovních čísel
                                8:30 – 9:20 oficiální trénink
                                 9:30 start první kategorie
                                 15:00 – 16:30 oficiální trénink
                                 17:30 porada a losování pro 2. den

neděle 20. 2. 2022: 8:30 – 9:50 výdej startovních čísel
                                8:30 – 9:50 oficiální trénink
                                 10:00 start první kategorie
Časový program bude upřesněn při prezentaci, případně na poradách.

Vyhlášení výsledků: každý den po dokončení závodu

Tento rozpis byl schválen STK SLČR (Michal Kučera st., Ondřej Szabó) dne 29. 11. 2021

                          
Ředitel závodu: Mgr. Petra Frühaufová                    Předseda org. výboru: Klára Frühaufová


