
 

                                                  
 

 

 

PROPOZICE 

Seriál podzimních přípravných závodů běžců lyžařů 

5 x Vimperkem 2012 

 

Běh do vrchu Vodník 

21.ročník 
 

 
Závod se uskuteční za podpory grantu Jihočeského kraje, Města Vimperk a  Občanského sdruţení Stanislavy 

Chumanové.  

 

Datum konání:   neděle 16.9. 2012  

 

Místo konání : sportovně rekreační areál Vodník, Vimperk  

Pořadatel :  Ski Klub Šumava - 1. máje 182, Vimperk 385 01, info@skisumava.cz , www.skisumava.cz  

Přihlášky: On-line registrace na www.skisumava.cz - do 15.9.12 do 19:00 hod  

Výjimečně na místě do vyčerpání volných míst v intervalové startovní listině do 9:00!! 

Závodní tratě : 100m, 300m, 1.300m 

Časomíra: Čipová technologie – Sport soft – www.sportsoft.cz 

Značení tratě: barevné šipky, vymezovací páska 

 
Startovné : batolata a potěr Z7, M7 zdarma 

50 Kč přihlášení předem  

100 Kč přihlášení na místě  

Platba na místě i pro předem přihlášené  

 

Start: Intervalově, po jednotlivcích, start první kategorie v 10:00 (batolata hromadně) 

 

Zvláštní ustanovení: Pořadatel spolu s Výletní restaurací Vodník vypisuje finanční prémii 3.000,-Kč za 

ustanovení nového traťového muţského rekordu a 2.000,-Kč za ustanovení nového traťového ţenského rekordu. 

Stávající hodnoty rekordů jsou: Martin Chlada, čas: 6:29 v roce 2011 a Šárka Grabmüllerová 7:58,6 v roce 2010. 

 

Vyhlášení : První tři závodníci v kaţdé kategorii do 30 min. po ukončení závodu. Batolata a potěr sladkost pro 

kaţdého. Všichni bodují do celkového pořadí seriálu, jehoţ vyhlášení proběhne po posledním závodě na Hajné 

hoře 28.9.2012 viz.hodnocení seriálu níţe 

Občerstvení : Výletní restaurace Vodník 

Služby zajištěné pořadatelem : Závodníkům bude k dispozici WC a v cíli zajištěno pití. 

Startovní čísla : Kaţdý závodník obdrţí při prezenci startovní číslo.   

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje.  

Startovní čísla jsou majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou 

nepřenosná na jinou osobu. Startovní čísla budou vydávána při prezenci závodníka. Po skončení závodu budou 

vrácena pořadateli. V případě niţšího počtu účastníků 3 a méně si pořadatel vyhrazuje právo sloučení kategorií. 

 

http://www.sportsoft.cz/


 

 

 

 

 

 

Kategorie :   batolata  B5 2007 a mladší    100m   

   ţákyně – ţíţaly  Z 7  2005 a mladší     300m    

ţáci – šneci  M 7 2005 a mladší     300m    

ţákyně – Gazely  Z 9  2003 a 2004     300m     

ţáci – Gepardi  M 9  2003 a 2004     300m     

ţákyně mladší  Z 11 2001 a 2002  1 300m  

ţáci mladší  M11  2001 a 2002 1 300m    

ţákyně starší  Z 13  1999 a 2000  1 300m      

ţáci starší M 13  1999 a 2000 1 300m        

   Dorostenky ml.  Z 15  1997 a 1998 1 300m     

Dorostenci ml. M 15  1997 a 1998 1 300m    

Dorostenky st. Z 17 1995 a 1996 1 300m 

Ţeny, juniorky  Z  1994 a starší  1 300m     

Dorostenci st. M 17  1995 a 1996 1 300m      

Muţi, junioři  M   1994 a starší  1 300m    

 

Protesty :  
Účastníci závodu, kteří se cítí být při závodě poškozeni, mohou podat protest nejpozději do 15 minut od 

skončení závodu. Protest lze podat pouze písemně a jen při sloţení částky 500,- Kč u hlavního rozhodčího. Při 

zamítnutí protestu propadne poplatek pořadateli  

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě nutnosti diskvalifikovat účastníka závodu.  

 

Seriál: Závod je součástí seriálu přípravných podzimních závodů lyţařů 5 x Vimperkem 2012. Hodnocení 

seriálu – účast minimálně ve 4 z 5-ti vypsaných závodů. 

5.9. kolečkové lyţe a brusle, Vodník, 15:30 

12.9. běţecký kros intervalově, Vodník, 15:30 

16.9. Běh do vrchu Vodník, Vodník, 10:00 

19.9. běţecký kros hromadně, Vodník, 15:30 

28.9. finální závod – běţecký kros, intervalově, Hajná hora, 10:00 

Hodnotí se prostý součet umístění v jednotlivých závodech v dané kategorii, při účasti v 5-ti závodech se 

nejhorší umístění škrtá. V případě neúčasti v 5.závodu a rovnosti součtu pořadí rozhoduje umístění ve 2.závodě 

(Běh do vrchu, Vodník). Vyhlášení seriálu dne 28.9.2012 v rámci závodu na Hajné hoře. 

 

Organizační výbor: Mgr. Martina Mondlová – ředitelka závodu 

   Ing. Karel Hudeček ml. – hlavní rozhodčí 

   Mgr. Zbyněk Pavlásek – velitel tratí 

 

 

Ve Vimperku, dne 1.9.2012 

 

 

                                                 


