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Veřejný závod. 
    Přebor Sokolské župy plukovníka Švece v běhu na lyžích  

libovolnou technikou. 
„Memoriál prof. Oldřicha Pokorného“ 

 
R O Z P I S  Z Á V O D U  

Pořadatel:  T. J. Sokol Třebíč a župa plk. Švece 
 

Datum:   22. 1. 2017 (neděle) 
 

Místo: Areál „Bažantnice“. Na výjezdu z Třebíče směr Račerovice, asi 1,5 km od Třebíče od 
zastávky MHD č. 3 „Na Příkopech“.  

 

Doprava:   Pořadatel nezajišťuje. 
 

Přihlášky, presence:  V místě konání závodu, chata mysl. Svazu u parkoviště „Bažantnice“, 8:30 – 9:30 
 

Časový pořad:   Prezence v neděli 22. 1. 2017 od 8,30 do 9,30 v místě konání závodu. 
   Výdej startovních čísel 9,30 – 9,50 v prostoru startu. 
   Výklad tratí v 9,50 v prostoru startu. 
   Start prvního závodníka v 10:00 hod. 
   Předpokládané ukončení závodů včetně vyhlášení vítězů v 13:30. 
 

Výsledky a ceny:  Výsledky budou vyhlášeny půl hodiny po ukončení závodu. První tři v každé hlavní kategorii 
obdrží diplomy a medaile. Vítěz kategorie hlavní závod mužů 1998 – a starší obdrží 
putovní pohár Oldřicha Pokorného. Vítězka kategorie hlavní závod ženy 1998 a starší 
obdrží putovní pohár Miroslavy Pokorné. Do hlavních závodů se mohou zapsat i 
závodníci jiných mužských či ženských kategorií. 

 

Účast: Závodu se může zúčastnit kdokoli s dobrou fyzickou kondicí. Závod není určen pro 
registrované členy sportovních lyžařských běžeckých oddílů. Za kategorie dětí a mládeže 
zodpovídají rodiče nebo vysílající organizace. 

 Závodníci žákovských a dorosteneckých kategorií mohou být postaršeni a jsou 
hodnoceni v rámci kategorie, do které se přihlásili.  

 

Startovné: Za jednoho závodníka 50,- Kč, člena Sokola (prokáže se členskou průkazkou se 
zaplacenými příspěvky za rok 2016) 70,-Kč - pro nečlena Sokola. 

 

Kategorie a tratě: Závodí se volnou technikou. 
Kategorie hlavní    ročníky narození dívky/chlapci     délka tratě cca. 
předškolní děti  2011 a mladší chlapci     500 m  
   dívky     500 m  
mladší žactvo I.  2008 - 2010 chlapci     1.000 m  
  dívky     1.000 m  
mladší žactvo II.  2006 - 2007 chlapci     2.000 m  
  dívky     2.000 m  
starší žactvo III.  2004 – 2005 chlapci     3.000 m  
  dívky     3.000 m  
starší žactvo IV.  2002 – 2003 chlapci     6.000 m  
  dívky     3.000 m  
dorost  1999 – 2001 chlapci     9.000 m  
   dívky     6.000 m  
dospělí (hlavní kategorie) 1998 a starší muži     12.000 m – o putovní pohár O. Pokorného 
   ženy     9.000 m - o putovní pohár M. Pokorné 
kategorie vedlejší        ročníky narození ženy/muži délka tratě 
veteráni I         1983 a starší muži 9.000 m  
  ženy 6.000 m  
veteráni II        1967 a starší muži 6.000 m  
  ženy 3.000 m  
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Funkcionáři závodu: Ředitel závodu - Martin Klusáček,   hlavní rozhodčí – Oleg Šalbaba 
 
 

Podmínka účasti:  Každý závodník se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. Závodníci Sokola jsou pojištěni 
v rámci pojistky ČOS. 

 
 

Upozornění:  Případné zrušení závodu z důvodu nepříznivých sněhových podmínek bude oznámeno – na 
www.zupaplksvece.estranky.cz, ve vývěsní skříňce Sokola Třebíč na Karlově náměstí, na 
www.sokol-trebic.cz a v areálu závodu. 

 
Občerstvení:    Vlastní 

 
Různé: Doprava na vlastní náklady 

 
 
 
Závod se jede na vlastní nebezpečí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuto akci finančně podpořil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Oleg Šalbaba v. r.      Ing. Martin Klusáček v. r. 
hlavní rozhodčí             ředitel závodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Věra Špačková v. r. Oleg Šalbaba v. r. 
 Náčelnice župy Náčelník župy 
 
 
 
 
 


