
POLEVSKÝ BĚH LYŽAŘŮ 

Součást Okresní b ěžecké ligy 2012 „O pohár Českolipského deníku“ 

Propozice ve řejného závodu v b ěhu 
 

Termín: sobota 21. dubna 2012 

Místo konání: Polevsko, Lužické hory 

Pořadatel: SKI Polevsko, oddíl běžeckého lyžování,  

Kontakt:  www.skipolevsko.estranky.cz, ski.polevsko@email.cz, tel.: 604 676 359, Facebook 

Ředitel závodu: Petr Šmíd 

Prezentace: v kanceláři závodu na obecní úřadě Polevsko v 1. Patře, Polevsko 152 

9:00 – 10:00 - Žákovské kat., dorostenci  

9:00 – 11:30 - Junioři, muži, ženy (hlavní závod na 8,5 km) 

Startovné: 20,- Kč děti a žáci, 40,- Kč dorost, 60,- Kč ostatní 

Občerstvení: čaj, ionťák a sušenka po závodě pro každého závodníka 

Zázemí pro závodníky: Převlékání, odkládání věcí, WC, stravování na sále Hospody Na 
Křižovatce, Polevsko (naproti prezentaci na OÚ) 

Možnost využít teplé kuchyně a občerstvení v Hospodě Na Křižovatce a ubytování v penzionu 
http://www.penzion-polevsko.cz/cs/  

Upozornění: Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí! Dbejte pokynů pořadatele. Závod se běží 
za běžného silničního provozu bez omezení, dodržujte pravidla silničního provozu a pokynů 
pořadatelů. Pohybujete se v CHKO Lužické hory, prosíme o ohleduplné chování k přírodě. Děti 
mladší 18 let mohou startovat jen se souhlasem a podpisem rodičů příp. trenéra na přihlášce. 
Pořadatel nebere odpovědnost za odložené věci. Při prezentaci závodník vyplňuje a podepisuje 
přihlášku k závodu. Start jednotlivých kategorií může být upraven nebo sloučen podle počtu 
účastníků. 

Vyhlášení vítězů: 11:40 - dětské, žákovské kategorie a dorost, 13:00 - hlavní závod 

Trasa hlavního závodu na 8,5 km: 

 ke stažení na webu 

 Start:  od 10:30 hod. žákovské kategorie 

 12:00 hlavní závod 8,5 km 



Start Kategorie   Rok nar.  Trať 
10:30 Drobotina II chlapci 2007 a ml         150 m (1 okruh) 
 Drobotina II dívky  2007 a ml.        150 m (1 okruh) 
 
10:35 Drobotina I chlapci 2006 – 2005     150 m (1 okruh) 
 Drobotina I dívky  2006 – 2005     150 m (1 okruh) 
  
10:40 Přípravka II chlapci 2003 – 2004     300 m (2 okruhy) 
 Přípravka II dívky  2003 – 2004     300 m (2 okruhy) 
 
10:50 Přípravka I chlapci  2001 – 2002     450 m (3 okruhy) 
 Přípravka I dívky  2001 – 2002     450 m (3 okruhy) 

Místo startu: u tenisových kurtů za hospodou.  
Trasa: kolem tenisových kurtů 

Start Kategorie   Rok nar.  Trať 
11:00 Mladší žáci   1999 – 2000     1000 m (1 okruh) 
 Mladší žákyně                   1999 – 2000     1000 m (1 okruh) 
 Starší žákyně  1997 – 1998     1000 m (1 okruh) 
   
11:15  Starší žáci   1997 – 1998     2000 m (2 okruhy) 
         Dorostenky   1995 – 1996     2000 m (2 okruhy) 
 Dorostenci   1995 – 1996     4000 m (4 okruhy) 

Místo startu: parkoviště u obecního úřadu.  
Trasa: okruh po silnici ke školy, kolem vleku a zpět po hlavní silnici. Jeden okruh měří cca 1000 m 
Vyhlášení vítězů dětí a dorostenců v 11:40 
 
Start Kategorie   Rok nar.  Trať 
12:00 Junioři   1993 – 1994   8500 m 
 Juniorky   1993 – 1994  8500 m; 
 Muži do 39 let  1973 – 1992     8500 m 
 Muži do 59 let  1953 – 1962     8500 m 
 Muži nad 60 let  1952 a st.          8500 m 
 Ženy do 35 let  1976 – 1992     8500 m   
 Ženy nad 35 let  1975 a st.          8500 m 
 
Místo startu: silnice a parkoviště u obecního úřadu.  
Trasa: Polevsko – Jedličná (stoupání po silnici) – Kočárovka (lesní asfaltová cesta - asfalt, štěrk, 
jehličí a listí, po žluté tur. značce) – svorská silnice (asfaltová silnice) – Jedličná – Polevsko 
(klesání po silnici). 
Vyhlášení vítězů hlavního závodu na 8,5 km v 13 hodin a losování TOMBOLY 
 
 

 


