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Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice 

oddíl běžeckého lyžování 

 

pořádá 

z pověření Svazu lyžařů České republiky 

 

 

  

Individuální výzvu  
41. ročníku Krušnohorské třicítky 

 
Nové Město v Krušných horách 

31.1.2021 – 7.3.2021 (virtuální závod) 

www.k30.cz 

 

    Partneři závodu :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za podpory :  

 

  



 

2 
 

 
 

Datum a místo konání :  neděle 31.1.2021 – neděle 7.3.2021                                           

Nové Město v Kr. h., lyžařský stadion a turistické tratě 

 

Kategorie a trasy:  

 Kategorie ročník Trať    

  klasicky volně klasicky volně 

Muži celk.  30 km K 30 km V 10 km K 10 km V 

Muži 40+ 
40 let                   

1980-1961 
19591959195
919061960                

30 km K 30 km V 10 km K 10 km V 

Muži 60+ 
60 let                   

1960 a st.                30 km K 30 km V 10 km K 10 km V 

Ženy celk.  30 km K 30 km V 10 km K 10 km V 

Ženy 40+                   1980 -1961                30 km K 30 km V 10 km K 10 km V 

Ženy 60+ 
let                    

1960 a st.                30 km K 30 km V 10 km K 10 km V 

     

 

Pokyny : 
 

1. start a cíl závodu je v prostoru stadionu na Novém Městě v Krušných horách; 
za odložené věci není pořadatel odpovědný 

2. v prostoru startu jsou vyvěšeny pokyny a mapky tratí 
3. závod se uskuteční na turistickém okruhu 10 km,  

30 km trať se pojede na 3 okruhy viz přiložená mapka, délka trati je vzhledem 
k podmínkám a zajištění úpravy jen ca 26 km 

4. zakreslené okruhy budou v příloze těchto propozic  
5. závody jsou vyhlášené čtyři: 

 10 km klasickou technikou 

 10 km volně 

 30 km klasickou technikou 

 30 km volně 
každý závodník může odjet a zaznamenat libovolný počet výkonů  

6. aktuální informace o úpravě tratí sledujte: Bílá stopa Nové Město-Cínovec-Komáří 

Vížka -     Hlavní stránka | Facebook 
7. příspěvek na údržbu tratí je možné zasílat na účet č.: 274960914/0100, VS: 111, 

zpráva pro příjemce: Dar na úpravu stop 
8. každý si měří svůj čas sám popř, rodič, trenér apod. 
9. dosažený čas zapíše do Odkaz pro zadání časů 
10. svou registraci zkontroluje Tabulky se zadanými časy 
11. v případě nejasností volejte tel. 777 864 186 

 
Předpokládáme, že přijmete výzvu v souladu s pravidly fair play, 

přejeme krásný zážitek z pohybu! 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/bezeckestopy
https://www.facebook.com/bezeckestopy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciLuiSELoQk4oMKqfGHB1tYfZ1qBKW8BCrJkCxqOg208lllg/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NgbpTCmN2cQtCQJQnjzesTSo5qpZiEDAFnxY_RB9TLE/edit?usp=sharing
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Všeobecné podmínky 
 

Termín přihlášek = termín záznamu času do formulářů: na www.k30.cz  

Startovné :    se nevybírá, budeme vděčni za příspěvek na úpravu tratí 
 
Občerstvení :   individuální  

Zdrav. zabezpečení :  každý závodník se vydává na trať na  vlastní nebezpečí, 

                                         Horská služba Bouřňák tel.: 1210, 601 302 632,  

Vyhlášení výsledků : www.k30.cz  

                                        první tři v každé kategorii obdrží elektronicky diplom 

 Předpis : závodí se v souladu s Pravidly lyžařských závodů, Soutěžním řádem 
 ÚBD SLČR pro rok 2020/2021 a ustanoveními tohoto rozpisu 

Zvláštní ustanovení : závod se uskuteční pouze za příznivých sněhových podmínek, 
aktuální informace na www.k30.cz  

Další opatření :  dodržujte prosím aktuální hygienická a epidemiologická opatření 
    

Činovníci závodu :  Ředitel závodu:  Silvie Polanská  
Hlavní rozhodčí: Luboš Jeřábek  

   
 
 

                                       Silvie Polanská v. r.  -  ředitel závodu 
 

http://www.k30.cz/
http://www.k30.cz/
http://www.k30.cz/

