
 

PROPOZICE Králický Lískovec (9. ročník) – 19. 9. 2015 
Závod je zařazen do: ISCAREX pohár 2015 a ISCAREX pohár mládeže 2015 

 
Místo konání: Králíky (okres Ústí nad Orlicí), vrch Lískovec a okolí 
Místo startu: Chata Amálka  
Pořadatel: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, o.s. 
Adresa organizátora: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky,  (ředitel závodu: Beřich Novotný, Dolní 247, 561 69 Králíky, telefon 737 754 
286; mail: skiklub.kraliky@centrum.cz) 
Přihlášky: písemně (telefonicky) na adrese organizátora (B. Novotný), mailem nebo při prezentaci (při prezentaci nutno předat vyplněné a 
podepsané prohlášení) 
Prezentace: 08:30 hod. – 09:30 hod. žáci, dorost, do hlavního závodu max. 60 min. před startem hlavního závodu (u dět.kategorií a dorostu 
přednostní registrace). Prezentace u chaty Amálka, nutno dojít z parkování pěšky – cca 600 metrů (zelená značená turistická trasa z Králík 
podél aleje směrem na  klášter), adresa – Chata Amálka, č.p. 369, 561 69 Králíky, GPS souřadnice: 50°4'28.955"N, 16°46'31.597"E 
Startovné: předžáci/předžákyně (2008 a mladší) zdarma; žactvo = Kč 20,--; dorost, junioři + dospělí = Kč 50,--  
Start: čas prvního startu:10:00 hod., čas hlavního závodu: 11:30 hod. 
Tratě: délka hlavního závodu: 8 Km, další tratě: 200 m, 600 m, 1,2 km, 3 km, 5 km.                                                      
Ceny: věcné ceny v hodnotě: 5.000,--, závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a medaili, finanční ocenění pro absolutní pořadí 
muži (včetně juniorů), ženy (včetně juniorek) 
 

Kategorie: 
Předžákyně 7 let a ml. (r. 08 a ml.)   0,2 km              
Předžáci 7 let a ml. (r. 08 a ml.)    0,2 km   
 

Žákyně nejmladší I. 8 - 9 let (r. 06 – 07)   0,6 km  
Žáci nejmladší  I. 8 - 9 let (r.06 – 07)    0,6 km   
Žákyně nejmladší II. 10 – 11 let (r. 04 – 05)  1.2 km 
Žáci nejmladší II. 10 – 11 let (r. 04 – 05)   1,2 km 
Žákyně mladší  12 – 13 let (r. 02 – 03)  1,2 km 
Žáci mladší  12 – 13 let (r. 02 – 03)   3 km  

Žákyně starší  14 – 15 let (r. 00 – 01)   3 km 
Žáci starší  14 – 15 let (r. 00 – 01)   3 km 

Dorostenky 16 – 17 let (r. 98 – 99)   5 km  
Dorostenci 16 – 17 let (r. 98 – 99)    5 km  
Juniorky 18 – 19 let (r. 96 – 97)    5 km  
Junioři 18 – 19 let (r. 96 – 97)    8 km, hlavní závod

  
MUŽI: 
Muži A 20-39 let (r. 95 – 76)    8 km, hlavní závod 
Muži B 40-49 let (r. 75 – 66)    8 km, hlavní závod  
Muži C 50-59 let (r. 65 – 56)    8 km, hlavní závod  
Muži D 60-69 let (r. 55 – 46)    5 km  
Muži E 70 let a st. (r. 45 a st.)   5 km  

ŽENY: 
Ženy A 20-34 let (r. 95 – 81)   5 km  
Ženy B 35-44 let (r. 80 – 71)    5 km  
Ženy C 45-54 let (r. 70 – 61)    5 km  
Ženy D 55 let a st. (r. 60 a st.)    5 km  

 

Popis terénu tratě: Krátké tratě do 1 km - mírný terén okraj města; ostatní tratě v lesním terénu vrchu Lískovec. Mapa trasy závodu bude 
zveřejněna v místě startu  
Poznámky: 
Čaj - všichni závodníci po doběhu. Parkování osobních automobilů dle pokynů pořadatele. Parkování osobních automobilů podél aleje – od 
zákazové značky ke kapličce (odbočka). Parkování autobusů, dodávek – ulice Leoše Janáčka, případně další přilehlé ulice). 
Závodníci, pořadatelé, diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 
Ozvučení závodu zajišťuje Město Králíky prostřednictvím zvukové aparatury zakoupené za finanční prostředky poskytnuté z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu Festival příhraničí  Králíky – Międzylesie 2011 
(Králíky a Międzylesie na kole). Pozor, v okolí probíhá nařízená těžba dřeva po nedávné větrné kalamitě. 
 

Za pořadatele Bedřich Novotný  
 
 
 

Jaroslav Martinec 
Rostlinná a živočišná výroba 
Králíky MIKA a.s. 

Česká Třebová 
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