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70. ročník „Memoriálu Jana Šrubaře“  

ROZPIS ZÁVODU v běhu na lyžích 

 

datum:          sobota 10. února 2018 

pořadatel:    TJ Frenštát p.R., oddíl běžeckého lyžování 

místo:            areál běžeckého lyžování na Pustevnách 

 

vypsané kategorie: 

kategorie   ročník   trať   

předžačky  2010 a mladší   400 m 

předžáci  2010 a mladší   400 m 

nejmladší žákyně 2008 - 2009   1 km 

nejmladší žáci  2008 - 2009   1 km 

žačky mladší  2006 - 2007   2 km 

žáci mladší  2006 - 2007   2 km 

žačky starší  2004 - 2005   4 km 

žáci starší  2004 - 2005   4 km 

dorostenky mladší 2002 - 2003   5 km 

dorostenci mladší 2002 - 2003   7 km (5+2) 

dorostenky starší 2000 - 2001   7 km (5+2) 

dorostenci starší 2000 - 2001   10 km (5+5) 

Závod je vypsán jako veřejný. 

 

STARTOVNÍ ČAS PRVNÍ KATEGORIE MLÁDEŽE V 10:00 hod. – hromadné starty  

 

STARTOVNÍ ČAS HLAVNÍHO ZÁVODU V 11:00 hod.  

 hromadný start všech mužů 

muži, junioři  1974 – 1999   25 km klasicky (5 x 5 km) 

veteráni ml.  1959 – 1973   25 km klasicky (5 x 5 km) 

veteráni  1958 a starší   25 km klasicky (5 x 5 km) 

 hromadný start všech žen 

ženy, juniorky  1969 – 1999   25 km klasicky (5 x 5 km) 

ženy starší  1968 a starší   25 km klasicky (5 x 5 km) 

Dle aktuálního stavu tratí může pořadatel před závodem (vždy před prezentací) změnit distance 

závodů a v mládežnických kategoriích startovat intervalově. Klasický styl zůstává. 

 

Závodí se dle platných pravidel lyžařských závodů, soutěžního řádu SLČR pro závodní období 

2017/2018 a tohoto rozpisu. 

 

 

 

 



vyhlášení a ceny:  

 Pořadí 1.-3. místo do kategorie žáků / diplom, cena. 

 Pořadí 1.-3. místo od kategorie dorostu / diplom, peněžitý dar. 

 Absolutní vítěz hlavního závodu - mužské kategorie. / pohár 

 Absolutní vítěz hlavního závodu - ženské kategorie. / pohár 

 

přihlášky: Elektronicky e-mailem na tjfrenstat@quick.cz, nebo v den závodu na místě. 

  Upozorňujeme, že i v případě e-mailové přihlášky je nutná prezentace na  

  místě v den závodu v časech vyhrazených prezentaci! 

 

uzávěrka přihlášek: čtvrtek 8. února 2018 

 

prezentace: kancelář závodu v prostoru běžeckého areálu 

 * 8:15 až 9:15  pro závody mládeže 

 * 9:30 až 10:15  pro hlavní závod na 25 km 

Prosíme o dodržení času pro prezentaci. Po ukončení již nebudou pozdně příchozí 

zařazeni do startovní listiny! 

 

startovné: Pro závody mládeže: předem přihlášení 30,-Kč, příchozí na místě 60,-Kč.  

  Pro hlavní závod: předem přihlášení 150,-Kč, příchozí na místě 200,-Kč. 

 

občerstvení: Bufet v běžeckém areálu, zařízení na Pustevnách. 

 

zdravotní zajištění: Horská služba, Pustevny 

 

upozornění: Závodníci, činovníci, doprovod - s platným průkazem SLČR jsou pojištěni.  

  Ostatní účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí. Výsledky a 

  operativní informace naleznete na webu oddílu www.skifren.cz.  

  Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivých sněhových podmínek  

  změnit délky tratí závodu, nebo závod zrušit. 

 

činovníci závodu: předseda org. výboru  Petr Dudek  

ředitel závodu   Lubomír Mazoch (tel. 777 121 125) 

   hlavní rozhodčí   Milena Novotná 

    

informace:  Jiří Novotný, 603 450 710 

   www.skifren.cz 

 

HLAVNÍ SPONZOR MEMORIÁLU 

rodina Šrubařova 

 

 

 

Srdečně zveme k závodu!  

mailto:tjfrenstat@quick.cz

