
Finále Poháru Libereckého kraje v přespolním běhu
Ve stříbrných stopách Lukáše Bauera

www.stribrnastopa.cz
Termín: sobota 13. října 2018

Pořadatel: TJ DUKLA LIBEREC z.s.

Základní informace
Místo startu a cíle: Běžecký sareál Vesec

Doprovodný program:
Koncert skupiny

Rodinná, firemní, týmová štafeta

Přihlášky
Oddíly přes web www.  czech-ski.com do pátku 12.10. 13:00, individuální závodníci online registrace na webu 

www.stribrnastopa.cz. Přihlášky pro pohárové kategorie na místě nejsou možné.

Vypsané závody a startovné
Předem Na místě

10 km 100 Kč 150 Kč

Zkus to 3,3km 100 Kč 150 Kč

Štafeta 3 x 
3,3km 250 Kč 300 Kč

Žákovské 
kategorie 20 Kč 20 Kč

Dorost 30 Kč 30 Kč

Žákovské kategorie a dorost:

Kategorie Délka Start

Benjamínci 2015 a mladší 50 m 9:30

Předškolní r. 2013 a 2014 200 m

Minižactvo r. 2011 a 2012 300 m

Nejmladší žactvo r. 2009 a 2010 800 m

Žákyně ml. r. 2007 a 2008 1 km

Žáci ml. r. 2007 a 2008 1 km

Žákyně st. r. 2005 a 2006 2,0 km

Žáci st. r. 2005 a 2006 2,0 km

St. žákyně 2004 a ml. dorky 2003 3,3 km 11:30

St. žáci 2004 a ml. dorci  2003 3,3 km

Dorostenky st. r. 2001 a 2002 3,3 km

Dorostenci st. r. 2001 a 2002 6,6 km

Registrace ne czech-ski.com je  do pátku 12.10. 13hod.

Online registrace končí 3 dny před závodem ve středu 10.10. v 11 hodin dopoledne. 

Další informace
Závodí se dle pravidel SLČR, v kategoriích pro sezónu 2018/2019. Registrovaní závodníci SLČR jsou pojištěni, ostatní závodí

na vlastní nebezpečí. Za zdravotní stav závodníků odpovídá vysílající složka. Ve všech kategoriích jsou zakázány tretry! 

Zdravotní služba a občerstvení zajištěno.

Vyzvednutí startovního balíčku
Startovní balíček si můžete vyzvednout v sobotu před závodem. Výdej startovních čísel končí vždy hodinu před startem 

daného závodu.

Co zahrnuje startovné
Občerstvení na trati a v cíli

Oficiální čas

http://www.czech-ski.com/
http://evidence.czech-ski.com/persons/list
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zavody.php


Časový program
Kategorie start závodu výdej čísel

Děti 9:30 8:00-9:00

Dorostenci 11:15 8:00-10:30

Závod 10 km, 3,3km, štafeta 11:15 8:00-10:30

Vyhlášení výsledků žákovských kategorií průběžně. Vyhlašujeme do 6 místa.

Vyhlášení vítězů dospělých kategorií začne v 12:15.

Koncerty skupiny začne v průběhu dopoledne.

Tratě se nachází v běžeckém areálu ve Vesci, kde se v roce 2009 konalo Mistrovství světa v klasickém lyžování a kde patron

závodu Lukáš Bauer získal stříbrnou medaili na patnácti kilometrové trati. A právě na těchto okruzích se bude v sobotu 

závodit.

Kontakty: Zbyněk Valoušek, zbynekvalousek@gmail.com, tel. 724 314095

Zbyněk Valoušek

ředitel závodu

PARTNEŘI ODDÍLU

   

 

  

http://www.lukasbauer.cz/
http://www.liberec2009.com/
http://www.openstreetmap.org/?mlat=50.72590&mlon=15.06705#map=17/50.72590/15.06705
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