
                                            

 

VÝJEZD NA VYSOKOU 

PROPOZICE K ZÁVODU na kolečkových lyžích 

Pořadatel:  Ski klub Valašské Meziříčí 

Ředitel závodu:  Dušan Rýdl tel. 603170441, email: skivalmez@seznam.cz  

Datum závodu:  sobota 2. října 2021  

Prezentace:     v den závodu v cíli Lešná Vysoká u točny  

od 8:00 do 9:30hod, 49.5186319N, 17.9473975E 

Parkování:  v cíli u točny, závodníci budou svezeni na start !!! 

Start:   hromadný, Bynina,  49.4929131N, 17.9639539E (Bývalá restaurace U Šamana) 

Kategorie:    

Pohlaví Rok narození Styl Délka tratě  Kategorie 

Ž - M 2010 - a mladší IN LINE - soupaž 3,0 km mladší žačky/žácí 

Ž - M 2010 - a mladší KL SKATE - soupaž 3,0 km mladší žačky/žácí 

Ž - M 2008 - 2009 KL SKATE - soupaž 7,0 km starší žačky/žáci 

Ž - M 2006- 2007 KL KLASIKA 5.7 km mladší dorostenky/dorostenci 

Ž - M 2004 - 2005 KL KLASIKA 5,7 km starší dorostenky/dorostenci 

M 1998 - 2003 KL KLASIKA 11,0 km junioři do 23 let 

M 1997 - 1970 KL KLASIKA 11,0 km muži M40 

M 1971 - 1962 KL KLASIKA 11,0 km muži M50 

M 1961 a starší KL KLASIKA 11,0 km muži M60 

Ž 2003 - a starší KL KLASIKA 11,0 km ženy 

Ž - M 2003 - a starší KL KLASIKA 5,7 km hobby kolcama nepolíbení 
 

Do ročníku 2004 budou vyhlášeni chlapci a dívky samostatně. U dospělých celkový vítěz, následně dle kategorií - muži. 

U žen jedna kategorie. Putovní pohár pro absolutně nejlepší čas závodníka 2003 a starší. 

 

Parametry tratě:   3 km  https://mapy.cz/s/huvovahefo 
5,7 km  https://mapy.cz/s/nufuharupa 
7 km                  https://mapy.cz/s/bebugusuru 

    11 km  https://mapy.cz/s/jahoreducu 
    náhledy tratí ve formátu .pdf, zde 
 

Pravidla závodu na KL: předepsaný styl je klasický, bruslení není přípustné. Startuje se na kolečkových  

(platí pro závod na 11km a 5,7km) klasických lyžích libovolného výrobce, podmínkou jsou gumová kolečka. 

 Průměr koleček 7 ÷ 8 cm s označením 2 (M – medium) nebo 3 (S – slow) a horší a pomalejší. Nic jiného 

není přípustné. 

Závod se jede za plného silničního provozu. Startují všichni zájemci, kteří posoudí svůj stav vzhledem k závodu a současně podepíší prohlášení, 
že startují na vlastní nebezpečí. Závodník je povinen řídit se pravidly silničního provozu. Na křižovatkách budou stát pořadatelé. 
Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. 

 

Důležité: Povinná je ochranná přilba a brýle. Věci na převlečení budou do cíle přepraveny pořadatelem.  

Startovné:  žactvo-dorost 50 Kč, dospělí 200 Kč 

Občerstvení: v cíli – jídlo a pití ve startovném 

 

Přihlášky a informace:  přihlášky posílejte na e-mail: skivalmez@seznam.cz  do 30.9.2021 cena 200 kč, na místě v den závodu cena 250 kč 

                                     tel. 602 333 200,  603 170 441 

 

Vyhlášení vítězů:  v 13.30 hod v místě prezentace 

 

Info:   k dispozici bude 20 párů lyží Swenor k otestování nebo vyzkoušení při závodě 

 

 

Kolcím zdar !  
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