
 

Bílou stopou 

11. ročník 

 4. závod v běhu na lyžích poháru Běžce Vysočiny 2017 

  

 výsledky 2010 
 výsledky 2009 
 výsledky 2007 
 výsledky 2006 
 výsledky 2005 
 Plánek tratí 

  

 kontakt: 

Novák Bohumil 

Email: 
novak.beh@seznam.cz 

Tel: 731 480 914 

 

 vítězové 2010 

Venhoda Milan 24:59 

Chudíková Barbora 20:14 

 účast 2010 -   

75 – muži 49, ženy 13  

 účastnický 
rekord 

2006¨ - 82, muži 48, 

ženy  14 

  

Jihlava Zborná - sobota 28. ledna 2017 

pořadatel Běžec Vysočiny z.s. 

 start: hromadně po vlnách dle kategorií a rozpisu. 

 10:00 hod. - kat. Z5, Z6, Z7, Z8 

 10:15 hod. – kat. A20, B40 

 10:18 hod. – kat. A18, B50, B60 

 10:21 hod. -  kat. C20, C35, C18, D1, D2 

 10:24 hod. – kat. Z1, Z2, Z3, Z4 

 technické opatření: Rozpis startů může být upraven dle počtu startujících a podmínek. 

Šatna není k dispozici. Délka tratí a počet okruhů může být přiměřeně upraven dle 
momentálních podmínek. 

 způsob běhu na lyžích: klasickou technikou 

 trať: okruhy na pláni mezi Zbornou a silnicí směr Smrčná a Stříbrným Dvorem 

 tratě: okruh 5 km – od 16 let, okruh 2,5 km – 10 až15 let, okruh 0,5 km – do 9 let 

Muži A20: 20 – 39 let 15 km (3 kola) 

Muži B40: 40 – 49 let 15 km (3 kola) 

Muži B50: 50 – 59 let 10 km (2 kola) 

Muži B60: nad 60 let 10 km (2 kola) 

Junioři A18: 18 – 19 let 10 km (2 kola) 

Ženy C20: 20 – 34 let 5 km (1 kolo) 

Ženy C35: nad 35 let 5 km (1 kolo) 

Juniorky C18: 18 – 19 let 5 km (1 kolo) 

Dorostenci D1: 16 – 17 let 5 km (1 kolo) 

Dorostenky D2: 16 – 17 let 5 km (1 kolo) 

Žáci Z1: 14 – 15 let 2,5 km (1 kolo) 

Žákyně Z2: 14 – 15 let 2,5 km (1 kolo) 

Žáci Z31: 12– 13 let 2,5 km (1 kolo) 

Žáci Z32: 10 – 11 let 2,5 km (1 kolo) 

Žákyně Z41: 12 – 13 let 2,5 km (1 kolo) 

Žákyně Z42: 10 – 11 let 2,5 km (1 kolo) 

Žáci Z5: 7 – 9 let      1 km (2 kola) 

Žákyně Z6: 7 – 9 let 1 km (2 kola) 

Chlapci Z7: 4 – 6 let 0,5 km (1 kolo) 

Dívky Z8: 4 – 6 let 0,5 km (1 kolo) 

 prezence:  8,30 – 9,45 hod. na rozcestí „U Lyžaře“. 

 místo startu: rozcestí „U Lyžaře“ 

 startovné: dospělí 80 Kč, mládež do 15 let 20 Kč 

 výklad tratě: nástěnka a plánek tratě 

 občerstvení: čaj, tatranka. 

 vyhlášení výsledků: 15 min. po dojezdu posledního závodníka 

 přístup: Autem: Z Jihlavy odbočit směr Smrčná, 2 km za městem je křižovatka  “U 
lyžaře”,  kde je odbočka do Zborné. DP: autobusová linka č. 5, odjezd z nám. Masaryka v 
9:20 hod.   

Závod se jede na vlastní nebezpečí! 

Děkujeme všem, kteří podpořili tento sport! 
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