
   

 
SK SKOL Brno – oddíl b ěžeckého lyžování               

pořádá z pověření Krajského svazu lyžařů Jihomoravského kraje 
 

Přebor m ěsta Brna v b ěhu na lyžích pro rok 2018 
– obratnostní závod  

 
Datum:   17. 2. 2018 

Místo:   běžecká trať Olympijského festivalu na Brněnském výstavišti 

Podmínky ú časti:  Členové Svazu lyžařů ČR 

Přihlášky:  - elektronicky do přihlašovacího formuláře do 16. 2. 2018  
na adrese: https://goo.gl/m754b4   
- výjimečně ráno v místě startu  
- hromadné přihlášky je možné posílat  
na adresu: sk.skol.brno@gmail.com  

Způsob b ěhu : benjamínci, minižactvo a nejmladší žactvo klasicky,  
   od mladšího žactva volným způsobem. 
   Každý závodník b ěží dvakrát, časy se s čítají. 

Start:   intervalově 

Časový po řad: 8:45 sraz u pokladen Olympijského festivalu (brána 7) 
Pro p řihlášené vstup zdarma.  

9:00 – 9:30 prezentace u lyžařských tratí 
   9:00 – 9:30 trénink na trati 
   9:40  start 1. kola závodu 
   10:30  start 2. kola 
   11:00  vyhlášení výsledků  
   V průběhu závodu není možné vstupovat na trať. 

Kategorie: 
Benjamínky  2012 a mladší 2x 100 m 
Benjamínci  2012 a mladší 2x 100 m 
Mini žákyně  2010 – 2011  2x 300 m 1 kolo 
Mini žáci  2010 – 2011 2x 300 m 1 kolo 
Žákyně nejmladší 2008 – 2009  2x 300 m 1 kolo 
Žáci nejmladší  2008 – 2009  2x 300 m 1 kolo 
Žákyně mladší  2006 – 2007  2x 300 m 1 kolo 
Žáci mladší  2006 – 2007  2x 300 m 1 kolo 
Žákyně starší  2004 – 2005  2x 600 m 2 kola  
Žáci starší  2004 – 2005  2x 600 m 2 kola  
Dorostenky mladší  2002 – 2003  2x 600 m 2 kola  
Dorostenci mladší  2002 – 2003  2x 600 m 2 kola  
Dorostenky starší  2000 – 2001  2x 600 m 2 kola  
Dorostenci starší  2000 – 2001  2x 600 m 2 kola  

 



   
 

Startovné:   se neplatí 

Ceny:    první tři závodníci získají medaile, diplomy a drobné ceny.  
   Všichni účastníci obdrží čelenku.  

Různé:  závodníci, činovníci i diváci se účastní na vlastní nebezpečí. 
   Pořadatel si vyhrazuje právo změny ustanovení časového 
   rozpisu. 
   Šatny jsou zajištěny v pavilonu F. 

Parkování je v areálu výstaviště v tuto dobu placené. 
Doporučujeme využít MHD. 

Informace:   Ota Fišera, tel: 777 038 956, e-mail: otaf@centrum.cz 
 
 
 
Ota Fišera         Jitka Kalová 
ředitel závodu         hlavní rozhodčí 
 


