
 

 

BYNINA - LEŠNÁ - VYSOKÁ 

PROPOZICE K ZÁVODU na kolečkových lyžích, klasika. 

Pořadatel:                  Ski klub Valašské Meziříčí 

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

Datum závodu:                    sobota  1.10.2022  

Prezentace:    v den závodu v cíli Lešná Vysoká místní restaurace u točny od 8:00 do 9:30hod 

 49.5186319N, 17.9473975E 

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

Start: Bynina  - Restaurace Šaman (49.4934272N, 17.9635869E) 

     délka trati         čas startu 

Kategorie:  děti 2011 a ml.                      3 km            10:30 hod  - na in-linech s holemi soupaž 

děti 2011 a ml.                      3 km            10:30 hod  - na skate lyžích soupaž 

žáci starší       7 km            10:30 hod  - na skate lyžích soupaž 

dorost mladší + děvčata starší dorost 5,7 km         11:00 hod  - na klasických lyžích  

dospělí + chlapci starší dorost               11 km          11:00 hod  - na klasických lyžích 

hobby kolcama nepolíbení     5,7 km          11:00 hod  - na klasických lyžích 

 

Důležité: Jede se za plného silničního provozu, účastníci startují na vlastní nebezpečí. Povinná je ochranná přilba, 

závodníci jsou povinni dodržovat dopravní předpisy – jede se po pravé straně vozovky. Na křižovatkách 

budou stát pořadatelé. 

 

Startovné:  žactvo-dorost 50 Kč, dospělí 220 Kč  

 

Občerstvení: v cíli – jídlo a pití ve startovném 

 

Přihlášky a informace: přihlášky zasílejte na vzorovém formulář (ke stažení na našich stránkách zde), 

nejpozději do 30.9.2022 do 14:00 hodin, na e-mail: skivalmez@seznam.cz. 

Přihlášení na místě není z organizačních důvodů možné. 

   

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 

 

Info:  k dispozici bude 20 párů lyží Swenor 

 

Kolcím zdar !  

  

http://www.skiklubvalmez.cz/
http://vivatsport.cz/
https://www.facebook.com/skiklubvalmez/
mailto:skivalmez@seznam.cz
https://goo.gl/maps/2ip9LhuDC4q
https://mapy.cz/s/hufekucobu
http://www.skiklubvalmez.cz/aktuality.html
mailto:skivalmez@seznam.cz
https://mapy.cz/s/huvovahefo
https://mapy.cz/s/nufuharupa
https://mapy.cz/s/bebugusuru
https://mapy.cz/s/jahoreducu
http://www.skiklubvalmez.cz/dokumenty/Vysoka_kolca_trate.pdf


 

 

PŘÍLUKY - LEŠNÁ - VYSOKÁ 

PROPOZICE K ZÁVODU na kolečkových lyžích, volně. 

Pořadatel:                  Ski klub Valašské Meziříčí 

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

Datum závodu:                    neděle  2.10.2022  

Prezentace:    v den závodu v cíli Lešná Vysoká místní restaurace u točny od 8:00 do 9:30hod 

 49.5186319N, 17.9473975E 

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

Start: PŘÍLUKY rozcestí u kapličky (Kaple sv. Jana Nepomuckého, 49.5077792N, 17.9492836E) 

 Intervalový start, start prvního závodníka v 10:00 hodin 

. 

     délka trati         styl 

Kategorie:  U15 - 2008       2,1 km            free 

dorost mladší + děvčata starší dorost 2,1 km         free 

dospělí + chlapci starší dorost               4,5 km          free 

 

 

Důležité: Jede se za plného silničního provozu, účastníci startují na vlastní nebezpečí. Povinná je ochranná přilba, 

závodníci jsou povinni dodržovat dopravní předpisy – jede se po pravé straně vozovky. Na křižovatkách 

budou stát pořadatelé. 

 

Startovné:  100 Kč 

 

Občerstvení: v cíli – jídlo a pití ve startovném 

 

Přihlášky a informace: přihlášky zasílejte na vzorovém formulář (ke stažení na našich stránkách zde), 

nejpozději do 30.9.2022 do 14:00 hodin, na e-mail: skivalmez@seznam.cz. 

Přihlášení na místě není z organizačních důvodů možné. 

   

Tratě:  2,1 km https://mapy.cz/s/nezajezago 4,5 km https://mapy.cz/s/javuharogo 

  náhledy tratí ve formátu .pdf, zde 

 

Info:  k dispozici bude 20 párů lyží Swenor 

 

Kolcím zdar !  

 

http://www.skiklubvalmez.cz/
http://vivatsport.cz/
https://www.facebook.com/skiklubvalmez/
mailto:skivalmez@seznam.cz
https://goo.gl/maps/2ip9LhuDC4q
https://mapy.cz/s/befugokusu
http://www.skiklubvalmez.cz/aktuality.html
mailto:skivalmez@seznam.cz
https://mapy.cz/s/nezajezago
https://mapy.cz/s/javuharogo
http://www.skiklubvalmez.cz/dokumenty/Vysoka_kolca_trate2.pdf

