
 

 

PROPOZICE 
 VODNICKÝ OTVÍRÁK 

 
krajský klasifikační závod v běhu na lyžích 

 
Pořadatel: Ski klub Šumava Vimperk,z.s. 1.máje 182/16, 385 01 Vimperk 

Místo konání: Vimperk, Sportovní areál Vodník 
Datum konání: neděle 2.1.2022  
Disciplína:  běh na lyžích volnou technikou  
Start:  od 10:00 hodin, intervalový (30s) 
Prezence a výdej startovních čísel: do 9:30 v místě startu, spodní louka Vodník 
 
Kategorie:  

 

Přihlášky: pouze předem do 1.1. do 20:00 on-line na www.skisumava.cz  
Startovné: 50,- Kč 
Občerstvení: nebude hromadně zajištěno 
Vyhlášení výsledků: 15 min po dojezdu posledního závodníka 
 
Podmínky účasti:  

• závod se koná dle podmínek platného mimořádného opatření (bod 13 a 15) 
• zakazuje se účast osobám vykazující klinické příznaky onemocnění SARS CoV-2 a 

osobám starším 12 let, které se neprokáží příslušným certifikátem 
o o očkování proti covid-19, doloženo platným národním certifikátem, za 

podmínky že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očko schématu, nebo 
o o prodělání onemocnění SARS CoV-2 a od prvního pozitivního testu 

neuplynulo více než 180dní, nebo 
o o RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, ne 

starším 72 hodin, jde-li o osobu do 18 let věku 

Mladší žákyně MLZKY 2010 - 2011 1800 m 2x zkrácené kolo – do poloviny černé 

Mladší žáci MLZCI 2010 - 2011 1800 m 2x zkrácené kolo – do poloviny černé 

Starší žákyně STZKY 2008 - 2009 2700 m 3x zkrácené kolo – do poloviny černé 

Starší žáci STZCY 2008 - 2009 2700 m 3x zkrácené kolo – do poloviny černé 

Ml. dorostenky MLDKY 2006 - 2007 3000 m 3x celé kolo 

Ml. dorostenci MLDCI 2006 - 2007 3000 m 3x celé kolo 

St. dorostenky STDKY 2004 - 2005 3000 m 3x celé kolo 

St. dorostenci STDCI 2004 - 2005 5000 m 5x celé kolo 

Ženy, juniorky Z 2003 a st. 4000 m 4x celé kolo 

Muži, junioři M 2003 a st. 7000 m 7x celé kolo 

http://www.skisumava.cz/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#maloobchod_sluby_do_3_ledna


 

 

• pořadatel je povinen vést evidenci účastníků akce včetně telefonních čísel pro 
případné epidemiologické šetření. 

• kontrola certifikátu bude provedena při prezenci. Bez doložení certifikátu nebude 
umožněna účast v závodě. 

 
Zvláštní ustanovení:  

• z důvodu probíhajících stavebních prací v prostoru Výletní restaurace Vodník 
nevstupujte do prostoru „pod kládou“. Restaurace  je uzavřena. 

• vzhledem k očekávanému teplému počasí prosíme o ohleduplnost a důsledné 
očištění bot před vstupem na sníh. 

• v případě nepříznivých sněhových podmínek bude rozhodnuto o zrušení závodu 
nejpozději 1.1.2022 v 17:00 hodin.  

 
 


