
Štěpánský běh na lyžích 26. 12. 2016  se startem ve Špindlerově Mlýně 
přes Vrbatovu boudu a s cílem u Jilemnické boudy 

5. závod seriálu Vrchlapák 2016  

Na začátku zimní sezony v Čechách se jedná o premiéru závodu do vrchu na lyžích 
s extrémním převýšením, při kterém si mohou změřit síly skialpinisté s běžci na lyžích i 
turisté a hobíci. Vzhledem k nepředvídatelným sněhovým podmínkám je závod vypsán 
volnou technikou. Trať bude podle možností strojově upravena. Upozorňujeme na horní 
část výjezdu k Vrbatově boudě, kde může být trať zavátá, popř. vyfoukaná. Počet 
účastníků je omezen a pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování před 20. 12. 2016 

 

Pořadatel: ČSK SKI Vysoké nad Jizerou, DDM Pelíšek, Město Špindlerův Mlýn, firma JOVE,  

Datum: 26. 12. 2016 

Prezentace:  8.00 - 9.30 - chata Horské Zátiší pod Jilemnickou boudou na Horních Mísečkách 

Start:  společný pro všechny kategorie a typy lyží v 10.30 hodin mezi Černou a Červenou 

  sjezdovkou ve Špindlerově Mlýně za restaurací Zubr. 

  Odvoz oblečení ze startu do cíle zajištěn pořadatelem. 

Trasa:  Špindlerův Mlýn - Haldy - Medvědínská svážnice směr Mísečky - na 1. sjezdovce odbočit 
na Medvědín - sjezd do zatáčky Masarykovy silnice a po ní na Vrbatovu boudu (kontrola) - 
sjezd po silnici do cíle - Horské Zátiší. 

Délka trati: 12 km lyžaři, běžci; 11 km skialpinisté - budou stoupat na Medvědín přímo po červené 
sjezdovce z Medvědína sjedou po svážnici na  silnici a po ní ještě dolů asi 600 m, kde odbočí doprava a tím 
se napojí na zkratku „telefonku“ vedoucí z Horních Míseček k Vrbatově boudě odkud budou sjíždět po silnici 
do cíle - Lesní Zátiší. 

Kategorie: běžky: mládež: 

a) chlapci do 18 let   b) děvčata do 18 let 

c) muži 18 - 40 let   d) ženy 18 - 40 let 

e) muži 41 - 50 let   f) ženy 41 - 50 let 

g) muži 51 - 60 let   h) ženy 51 a více let 

i) muži 61- více let  

  Skialpinistické lyže: s kontrolou u Vrbatovy boudy 

a) muži do 30     b) ženy do 30 let 

c) muži 31 a více let   d) ženy 31 a více let 

 

Občerstvení:  v cíli čaj, ovoce, sušenky 

Ceny:  Medaile, poháry a věcné ceny do 3. místa v kat., první tři v absolutním pořadí finanční ceny 

Přihlášky:  http://www.sportchallenge.cz/ 

Startovné: 250,- Kč, jen předem na účet 19-1304139399/0800 do 21. 12. 2016. 

  V případě zrušení závodu bude startovné po odečtení manipulačního poplatku 20 Kč 

vráceno na účet přihlašovatele. O případném zrušení závodu rozhodneme 22. 12. 2016 a 

vyrozumíme každého přihlášeného mailem. 

 

Vyhlášení výsledků: po dojetí všech závodníků na Horském Zátiší po jednotlivých kategoriích + 
Vyhlášení celkových výsledků 10 nejlepších v seriálu „Vrchlapák 2016“. 

 

 

 Za pořadatele: Josef Vejnar, 737 840 857 

http://www.sportchallenge.cz/

