
 
Rozpis závodu v běhu na lyžích 

 

ŠRUBAŘŮV MEMORIÁL 
JUBILEJNÍ 60. ROČNÍK  

 
 

PUSTEVNY 2008 Š 30/50 
 

Závod  KSL  MSK  krajský p řebor dospělých a veřejný závod 
 
 
Datum závodu: sobota 16.2. - klasicky všechny kategorie, muži, ženy, 

veteráni 30km 
 
 neděle 17.2. - klasicky, muži, ženy, veteráni 50km 
 
 
Pořadatel: TJ Frenštát p.R. - oddíl běžeckého lyžování 
 
Disciplína: Běh na lyžích - klasicky 
 
 
Místo konání: běžecký areál Pustevny 
 
Kategorie a tratě: Nejmladší žáci r.98 a mladší 1 km 
 Nejmladší žákyně r.98 a mladší 1 km 
 Mladší žákyně r.96 – 97 2 km 
 Mladší žáci r.96 – 97 2 km 
 Starší žákyně r.94 – 95 4 km 
 Starší žáci r.94 – 95 5 km 
 Mladší dorostenky r.92 – 93 5 km 
 Mladší dorostenci r.92 – 93 7 km (5+2) 
 Starší dorostenky r.90 – 91 7 km (5+2) 
 Starší dorostenci r.90 – 91 10 km (2x5) 
 



Š 30 - HROMADNÝ START PO VLNÁCH 
v 11,00 hod. 

  
 Ženy r.89 – 73 30 km (6x5) 
 Muži r.89 – 73 30 km (6x5) 
 Muži starší r.72 – 59 30 km (6x5) 
 Ženy starší r.72 – 59 30 km (6x5) 
 Veteráni mladší r.58 – 49 30 km (6x5) 
 Veteránky mladší r.58 – 49 30 km (6x5) 
 Veteráni starší r.48 a starší 30 km (6x5) 
 Veteránky starší r.48 a starší 30 km (6x5) 
 
Poznámka: Pro vyhlášení vítěze kategorie jsou podmínkou 3  startující 
účastníci v kategorii. 
 
Přihlášky: písemně na TJ Frenštát p.R. 
 Martinská čtvr ť 1159 
 744 01 Frenštát p.R. 
 
 nebo 
 
 elektronicky na e-mail: tjfrenstat@quick.cz, nebo 
 josefkana@seznam.cz 
 
 
Na přihlášce uveďte kontakt pro případ odvolání závodu. 
 
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 14.2. ve 20:00 hod. 
 
 
Prezentace: závodní kancelář v prostoru startu a cíle 8:15 až  9:15 

hod., prezentace Š 30 – 10:00 až 10:45 hod 
Losování: po ukončení prezentace v závodní kanceláři 
Startovné: přihlášení v řádném termínu 30,- Kč, „Š30 i Š50“ 100Kč, 
 přihláška po uzávěrce 60 resp. 200Kč. 
 
 
Start:  v 10:00 hod, po dvojicích v intervalu 30 sec., začíná 

nejstarší kategorie v intervalovém závodě tj. dorci starší, 
dorky starší atd. důvodem pro opačné pořadí je uvolnění 
trat ě pro následný hromadný start v 11,00 hod 
(hromadný start „Š30“ 



 
Občerstvení:  bufet v prostoru startu a cíle, bufet u lanovky 
 
Vyhlášení výsledků: ½ hodiny po doběhnutí posledního závodníka 
 
Upozornění:  Závodníci, činovníci, doprovod – s platným 
  průkazem SLČR jsou pojištěni. Ostatní 
  účastníci se závodu zúčastňují na vlastní 
  nebezpečí. 
 
  Konec závodu na 30 a 50 km, resp. uzavření 
  průjezdu do dalšího kola = čas vítěze + časový 
  handicap startu poslední vlny. 
 
  Výsledky i operativní informace naleznete na 
  webu www.skifren.cz 
 
  Vzhledem k očekávanému počtu přihlášených 
  závodníků provádějte prezentaci po příjezdu 
  co nejdříve. 
 
  V případě nepříznivých sněhových podmínek 
  bude závod zrušen. 
 

 



Š - 50 NEDĚLE 17.2. 
 
 
START:  v 10,00 hod.,  hromadný,  po vlnách 
 
Kategorie: muži, ženy, veteráni (ky) mladší a starší 
 
Ostatní ujednání zůstávají shodná s předchozím dnem. 

 
 
Informace: - ing. Josef Káňa, tel.: 603 750 223 
 odpoledne a večer i na 556 835 661 
 - Mgr. Alena Lavičková, tel.: 732 904 052 
 - TJ Frenštát, tel.: 556 835 375 v 8  - 15 hod. 
 
Činovníci závodu: Ředitel: ing. Josef Káňa 
 Sekretář: Mgr. Alena Lavi čková 
 Hl. rozhodčí: Vladislav Zelinka 
 
 
 

 
 

 
 
 
            
 


