


 

HLEDÁME NOVÉ TALENTY 
Soutěž v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro mladší žactvo 
 

Pořadatel:  Ski klub Šumava Vimperk z.s. z pověření ÚBD SLČR  

Místo: Vimperk, sportovní areál Vodník  

Datum:  4. - 5. 2. 2023  

Kategorie a tratě: 

 

Účast:  registrovaní závodníci a závodnice a zahraniční závodníci.  

 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:  Zbyněk Pavlásek, pavlasek@skisumava.cz 606 691 292 

Přihlášky: zástupce oddílu do 2. 2. 2023 do 20:00 elektronicky na adrese www:czech-ski.com.   

Závodní kancelář: chatka - areál startu a cíle dolní louka (přízemí) 3.2.2023 od 14:00 hodin 

Startovné:  startovné 200,- Kč 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 2022/2023 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 29. 1. 2023 na stránkách www:czech-ski.com, + www.skisumava.cz. 

Pojištění:  závodníci a jejich doprovod jsou pojištěni souhrnnou pojistnou smlouvou. Info na 

www:czech-ski.com 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje, doporučení viz příloha Informace o ubytování 

Zdravotní služba: 

 Nemocnice Prachatice, ZZS Jihočeského kraje, základna Vimperk 

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

  Diváci a nečlenové SL ČR se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 
Za odložené věci pořadatel neručí. 
Parkovat pouze na vyhrazených parkovištích (viz příloha). Zákaz příjezdu a parkování na 
hrázi rybníka (probíhá stavba).  

 V prostoru areálu na horní louce bude k dispozici možnost připojení k 220V. Prosíme o 
spolehlivé prodlužovací kabely. 

  
Funkcionáři závodu:  

TD: Tomáš Korbelář ředitel závodu: Martina Mondlová 

ATD: Jakub Vodrážka hlavní rozhodčí: Radek Sosna 

zástupce STK: Iveta Roubíčková předseda org.v..: Zbyněk Pavlásek 

  sekretář závodu: Pavel Hlava 

 

 sobota 4.2.2023 neděle 5.2.2023 

Žáci ml. – 2011 2 km K – int. st 2 km K - mass 

Žáci ml. – 2012 2 km K – int. st 2 km K - mass 

Žákyně ml. – 2011 2 km K – int. st 2 km K - mass 

Žákyně ml. – 2012 2 km K – int. st 2 km K - mass 

mailto:pavlasek@skisumava.cz
file:///C:/Users/Karel/Downloads/www.skisumava.cz


 
Program závodů 

 

pátek 3.2.2023 14:00 – 17:00 prezence – závodní kancelář – areál Vodník 

   14:00 – 17:00 prohlídka trati 

 18:00  porada, zasedání JURY a losování pro 1. den (místo bude 

upřesněno)  

sobota 4.2.2023 08:00 – 09:30 výdej startovních čísel – závodní kancelář 

   08:00 – 09:45 oficiální trénink 

   10:00  start první kategorie 

   13:00 – 16:00 oficiální trénink 

 18:00  porada, zasedání JURY a losování pro 2. den 

neděle 5.2.2023 08:00 – 09:30 výdej startovních čísel – závodní kancelář 

   08:00 – 09:45 oficiální trénink 

   10:00  start první kategorie 

 

 

Vyhlášení výsledků: každý den na konci závodního dne v místě závodu. 
 

 

Tento rozpis byl schválen STK SLČR (Iveta Roubíčková) dne 29.01.2023.   
 

                              

 

 ředitel závodu předseda org. výboru 

 Martina Mondlová Zbyněk Pavlásek 

  



 
Informace o ubytování 

 

Pořadatel nezajišťuje, zde několik tipů na ubytování s větší kapacitou 

 

 
https://www.e-chalupy.cz/sumava/ubytovani-sudslavice-statek-u-potoka-pronajmuti-
3132.php#kontakt 
 
https://penzionvozzyk.cz/ 
 
http://www.annenske-strane.cz/ 
 
https://stredni-skola.eu/dalsi-informace/ubytovani/ubytovani-pro-verejnost/info@stredni-
skola.eu 
 
https://www.chatakilian.cz/ 
 
http://www.ceskechalupy.cz/ 
 
http://www.chataukrtka.eu/ 
 
https://www.ceskehory.cz/ubytovani/svehlikova-chata-nove-hute-old.html 
 
https://www.bokovachata.cz/ 
 
https://www.ubytovanikresanov.cz/ 
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