
  

     

 
Věřejný závod na kolech – PEC CUP 2013 

13. ročník 

měřeného handicapového výjezdu na kolech z Vysoké Pece na Lesnou o 
 PUTOVNÍ POHÁR  

 

Vysoká Pec - Lesná  15.6.2013 
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Věřejný závod na kolech – PEC CUP 2013 

 

Vysoká Pec - Lesná 15.6.2013 
 

Propozice závodu 
 

                  Pořadatel:   Ski klub Krušnoborci, obec Vysoká Pec, Horský klub Lesná, 
                                  Mikroregion Lesenská pláň, Lyžařský klub Jirkov                                  

 

Technický pořadatel:  Ski klub Krušnoborci  
 

Termín a disciplína: 15.6.2013  výjezd do kopce 8,6 km na čas + věkový hadicap 
 

Místo konání:  Vysoká Pec - Lesná 
 

Pravidla závodu:          Závodu se mohou zúčastnit muži a ženy a děti všech kategorií. Závod se jede 
jako otevřený. 

 Kategorie : 
• děti             1997  - 16 let a mladší 
• ženy            bez omezení věku  
• muži ml.      1944 – 1996 17-69 let       
• muži st.       1943  - 70 let a starší 
• V.I.P. ČEZ   bez omezení věku 
• lyžaři            bez omezení věku 

 
V polovině trasy budou podávány nápoje. 
 
Časový handicap dorostenců nad 70 let včetně činí 10 vteřin počítáno od 
nejstaršího závodníka, který se závodu zúčastní  a jehož handicap je 
nulový. 
Časový handicap závodníků pod 69 let včetně činí 20 vteřin počítáno od 
nejstaršího závodníka,  který se závodu zúčastní  a jehož handicap je 
nulový. 
 
V případě menšího počtu závodníků může pořadatel sloučit věkové kategorie.. 

 Všechny protesty se předkládají písemně  do 30min. po uzavření závodu v cíli 
současně s vkladem 200,- Kč. V případě kladného vyřízení se vklad vrací. 

 Slavnostní vyhlášení proběhne přibližně ve 12,00 hod na Lesné 
                                      Sběr odpadlíků na trati zajištěn sběrným vozem. 
 

Start :                    Od koupaliště Vysoká Pec 10,00 hod.  GPS: 51°31´37.41“ S 
                                                                                                       13°27´53.44“V 

    Cíl :                    Horský klub Lesná  GPS :  50°34´09.08“S 
                                                                                                      13°25´58.47“ V     
 

Ćasový rozpis:  sobota 15.6.2013 
  8:30 – 9:30  prezentace + vydávání startovních čísel v restauraci  
                                                                                 na koupališti ve Vysoké Peci                                                                          
  10:00   start první vlny   ( děti, ženy, V.I.P, starší muži) 
  10:10            start druhé vlny  ( mladší muži, lyžaři) 
  12:00  výhlášení výsledků na Lesné 
 

Vyhlášení výsledků: 1 hod. po dojetí posledního závodníka + předání diplomů medailí a pohárů 
 

    Zázemí na Lesné: V cíli se bude proti každému startovnímu  číslu vydávat nealkoholický nápoj a 
gulášek. 

                                      Po celou dobu akce je možné na Lesné využít multifunkční hřiště ke všem 
druhům sportovních aktivit a dětské hřiště zdarma. 

                                      Restaurace otevřena. 



  

     

 
 
 Parametry tratě :    délka DDDDD8,6 km,  
                                 převýšeníDstart  Vysoká Pec 351 m.nm cíl Lesná 911 m.n.m celkem 560 m  
 
 
Účast:  Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.  
 

Startovné:     100.- Kč za závod a závodníka  

 

                                      (ženy, děti do 16 let a muži 70 let a starší  startovné neplatí) 
 

Startovné se bude vybírat při výdeji startovních čísel. 
 

Přihlášky:  do 14.6.2013 na adresu: 
  Mailem: krusnoborci@seznam.cz, nebo 
                                      Online: www.skiclub-krusnoborci.cz  (doporučená varianta) 
  Přihláška obsahuje: jméno, datum narození, klubová příslušnost 
                                      Osobně při prezentaci v den závodu v restauraci na koupališti 
   

Informace:    www.skiclub-krušnoborci.cz, 
  Tel.: Řehoř Roman  - 608 444 699 
   Krýdl Jindřich  - 602 423 590 
    
 

Případné zrušení :  do pátku14.6.2013  20:00 hod 
 

  V případě nepříznivých podmínek bude oznámeno na výše uvedných webech  
 

Ubytování:   Individuálně 
 
Poznámka:  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu 
 

Činovníci závodu: před.org.výboru : Roman Řehoř 
  místopředseda OV: Ing. Jindřich Krýdl 
  ředitel závodu: Ing. Robert Rössler 
  rozhodčí na startu: Ing.Naděžda Procházková 
  velitel tratě:  Ing. Jindřich Krýdl  
  velitel měření:  Ing. Tomáš Procházka 
 
Pojištění: Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a jsou povinni mít 

uzavřené odpovídající pojištění. Pořadatel závodu není zodpovědný za 
případná zranění závodníků, činovníků nebo diváků. Pro závod doporučujeme 
helmu a cyklo rukavice. 

 

Další informace: Pořadatel si vyhrazuje právo změnit trasu v případě nutnosti. 
 Parkování - parkoviště  přímo u horní cílové stanice na Lesné 
                                                          a v prostoru startu u koupaliště ve Vysoké Peci 
 Doprovodný program: bezplatné využití multifunkčního hřiště na Lesné 
                                      Pro zájemce o nocleh  je zajištěn prostor pro stavbu vlastních stanů 

zdarma. 
 

Start legendy českého lyžování: 
 očekáváme start českého OLYMPIONIKA ve sjezdovém lyžování  Kurta 

Hennricha kterému je  82 let (roč. 1931) 
 

    



  

     

 
 
 

Orientační mapka trasy závodu 
 
 
 
 

 


