
Veřejný závod v běhu na lyžích volnou technikou  

„ Okolo mariánskolázeňských pramenů “ 
(pro turisty, rekreační běžce a  výkonnostní lyžaře) 

Závod se koná pod patronátem města Mariánské Lázně a obce Zádub-Závišín 

 

Pořadatel: Lyžařský oddíl SKI Nordic Mariánské Lázně 

Prezentace: Restaurace „U pejska a kočičky“ v obci Zádub-Závišín (cca 1 km od  

  golfového hřiště v Mariánských Lázních) od 7:30 hod. 

Parkování:    V obci Zádub-Závišín na 2 vyhrazených parkovištích, v případě nedostatku 

  parkovacích míst v obci možno parkovat také u kavárny na golfovém hřišti 

  (cca 1 km od místa prezentace a startu) 

Termín        

závodu:          Sobota 14.1. 2017 

Místo startu: 300 m od místa prezentace 

Start:   hromadný 

Styl běhu: volná technika (FT) 
 

Kategorie:  do 6 let – 0,5 km  

                   do 10 let – 2,5 km  

                   do 15 let – 5 km 

                   junioři – 10km 

                   dospělí – Muži - 15 km        

                        Ženy - 10 km 

Dětské kategorie do 12-ti let absolvují svůj závod klasickou technikou.   
 

Program:  9.30 –  start první kategorie 

přesný čas jednotlivých kategorií bude upřesněn 
 

Startovné: 30,- Kč pro dětské kategorie     

  80,- Kč pro kategorie do 18-ti let 

                  100,- Kč pro kategorie Junioři a starší 

  Platba startovného pouze v hotovosti při prezentaci 
 

Přihlášky:  - předem na adresu  ktengler@volny.cz  

 - na místě prezentace v restauraci „U pejska a kočičky“       

Informace: Ing. K. Tengler, ktengler@volny.cz , tel.: 354 620 812, 732 889 022 

  info@sportblazek.cz  
 

Ubytování :  Restaurace „U pejska a kočičky“   ( http://www.upejskaakocicky.wbs.cz/) 
 

Občerstvení:  V cíli pro všechny(čaj, keksy) 
 

Vyhlášení výsledků dětských kategorií – do 12.00, ostatní po ukončení závodu, celkové 

výsledky najdete na   a www.skinordicml.webnode.cz/ 
 

Ředitel závodu: MVDr. Petr Vodička 
 

Organizační zajištění:  Jan Sklenář, Ing. Karel Tengler, MUDr. Tomáš Foustka, Ing. Jiří 

Blažek, Mgr. Marek Petruš a další 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivých sněhových podmínek závod zrušit příp. 

přizpůsobit délku a převýšení závodního okruhu aktuálním sněhovým podmínkám. 

 



Závodníci startují na vlastní nebezpečí, za odložené věci organizátor neručí 

                   

 

 

                                      


