
              
 

Skiindex - Krušnohorská bílá stopa  
7. února 2009 

lyžařské tratě v okolí Horského hotelu Lesná 
II. ro čník veřejného závodu  v běhu na lyžích 

 
Pořadatel:  Horský klub Lesná a Sportovní klub policie Most. 
 
Disciplína:  závod v běhu na lyžích,  15  km volným způsobem.   
 
Start: hromadný v 1O00 hod., lyžařský stadion u Horského hotelu Lesná. 
Řazení na startu: do první startovní řady budou přednostně zařazeni závodníci 
s vyšší výkonností dle ročníku 2008, členové RD ČR a závodníci, kteří s 
přihláškou doloží potvrzení o své výkonnosti (1. VT). Toto zvýhodnění platí 
pouze pro předem přihlášené závodníky do 29. 1. 2009. Startuje se v uzavřeném 
prostoru. Po vstupu do prostoru startu,  nesmí být tento prostor již opuštěn! 
Lyže se neznačí. 
 
Cíl: lyžařský stadion u Horského hotelu Lesná. 
Vyhlášení výsledků: lyžařský stadion u Horského hotelu Lesná. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek v hale budovy „B“Horského hotelu Lesná. 
 
Kategorie: junioři ročník 1989 – 1990, 
                  muži ročník narození 1969 - 1988, 
                  veteráni ročník narození 1968 a starší, 
                  juniorky ročník narození 1989 – 1990, vyhlašovány společně  
                  s ženami, 
                 ženy ročník narození 1969 - 1988, 
                 veteránky ročník narození 1968 a starší.  
             
Startovné:  závodníci přihlášeni do 29. 1. 2009 -  100,-Kč, 
                   závodníci přihlášení po tomto datu  - 200,-Kč.  
V případě nekonání závodu z objektivních příčin je startovné nevratné. Datem 
zaplacení startovného je datum podání poukázky (datum na poštovním razítku) 
respektive datum odepsání z účtu plátce. 



 
Přihlášky: zaslat na adresu - Horský hotel Lesná, Lesná 22,  
           431 21 Boleboř, 
                  e-mailem - lesna.cv@tiscali.cz, 
                  k přihlášce nutno přiložit potvrzení o zaplacení startovného. 
                  Bankovní spojení  : KB Chomutov, 
         číslo účtu             : 35-7419250297  
                  variabilní symbol: rodné číslo před lomítkem. 
 
Prezentace: závodní kancelář v budově „B“Horského hotelu Lesná. 
 
Občerstvení: v cíli teplý nápoj  a müsli tyčinka. 
 
Ceny:  1) absolutní vítěz závodu obdrží finanční prémii 12.000,- Kč  a  získá 
                možnost stát se testérem NordicSkiTestu 2009 konaného ve dnech  
                19.-20.3.2009 v lyžařském areálu na Lesné, 
           2) závodníci na 1. až 3. místě ve všech kategoriích obdrží věcné ceny od  
               Skiindex,  Snow,  Nordicmag,  Kola-Lyže Dvořák, 
           3) Závodníci na 1. až 3. místě ve všech kategoriích získají bezplatné 
               startovné na přístí ročník Krušnohorské bílé stopy 2010, 
          4) mezi všemi účastníky, kteří dokončí závod, bude losována zvláštní 
               finanční Skiindex  prémie  5.000,- Kč,   
          5) mezi všemi účastníky, kteří dokončí závod, bude losován víkendový  
              pobyt zdarma na Horském Hotelu Lesná. 
  
Všeobecné podmínky:  účastníci  zodpovídají za svůj zdravotní stav.       
Závodníci a jejich doprovod se závodu účastní na vlastní nebezpečí.                                     
Závodí  se  dle  pravidel  Českého  svazu  lyžařů  pro běžecké disciplíny 
schválených 10/2006 a Soutěžního  řádu pro sezonu 2009/10. V případě 
nepříznivých  sněhových podmínek bude závod  s  týdenním  předstihem 
odvolán, toto bude  zveřejněno ve sdělovacích  prostředcích a na níže      
uvedených internetových stránkách.  
         
Činovníci:  patronát nad tímto závodem převzal: olympijský medailista, pan 
                   Pavel Benc,  
         organizační výbor  - Antonín Herzán, Jan Franc,  
         ředitel závodu        - Tom Řepík, 
                  velitel tratí             -  František Karlík, 
          hlavní rozhodčí     - Miloslav Polan, 
                  rozhodčí         - Petr Hrdlička, Pavel Wimmer, 
                  kontroly na trati    - Horská služba Pyšná, 
                  zdravotní zajištění - Horská služba Pyšná, 
 



Ubytování: po  předchozí  domluvě  Horský  hotel  Lesná  přímo na lyžařském  
         stadionu, horská chata SKP  Most v obci Brandov 12 km od startu. 

 
 
Další pokyny a informace: www.horskyhotellesna.cz, 
       www.skilesna.com, 
       www. mesto-most.cz, 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Přihláška na II. ročník závodu v běhu na lyžích Skiindex-Krušnohorská  
bílá stopa 2009 

 
Jméno: ……………………………..        Příjmení: …………………………... 
 
Muž *     Žena* Veterán*   Veteránka*   Ročník narození: 19………... 
 
Sportovní klub: …………………………………………………………………. 
15 km bruslením 

 
e-mail: ………………………………………………………………………….. 
 
     Prohlašuji že můj zdravotní stav mi dovoluje zúčastnit se tohoto závodu.            
Tímto také uděluji souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních  
údajů a souhlasím s pravidly a podmínkami závodu. 
 
Datum: …………….     Podpis: ……………………   
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             


