
Krkonošský čtvrtmaratón na kolečkových lyžích 
8. 9. 2018 se startem ve Špindlerově Mlýně a s cílem u Špindlerovky 

4. závod seriálu Vrchlapák 2018 a Silvini Skiroll Classics 2018 

 

 

Pořadatel: DDM Pelíšek Vrchlabí, firma JOVE a Město Špindlerův Mlýn,  

Datum: 8. 9. 2018 

Prezentace: 8.30.- 9.30 v prostoru prvního záchytného parkoviště na konci ve Špindlerově Mlýně 

                         (při příjezdu vpravo)  

Start – hromadný 10.00 rollski classic  

                                  10.05 skate  pro všechny kategorie a typy bruslařských lyží a  in-line bruslí 

Délka trati:  10,5 km 

Startují: ženy a muži narození v roce 2003 a starší  

Kategorie: SKATE: 1.Muži, 2. Ženy                                                                 

                           CLASSIC: Junioři (19 let a ml.), Muži, Muži nad 50 let, Juniorky,ženy 

                           kolečkové lyže na klasiku, černá gumová kolečka o průměru 7 – 8 cm s označením 2 nebo 3,  

                           někdy jako M (medium) nebo S (slow) (kolečka s číslem 1 nebo F (fast) jsou zakázaná!!!). 
 
Více zde: https://www.silviniskirollclassics.com/pravidla/       

Občerstvení: na 5. km čaj  

Ceny:   V ABSOLUTNÍM POŘADÍ DO 10. místa věcné -  do 3. místa finanční + medaile 

                       Věcné ceny v kategoriích junioři (19 let a ml.), muži nad 50 let, juniorky, ženy 

Startovné:  200,- Kč do 15. 8. 2018, později 300Kč a v den startu 400Kč viz. přihlášky 

Přihlášky:  https://casomira.ifire.cz                             

do 15.8.2018 - 200 Kč, do 31.8.2018 – 300 Kč, po 31.8.2018 a v den závodu 400 Kč.  

O výši startovného rozhoduje datum přihlášení a datum uhrazení!!!  

Platba převodem zasílejte na číslo účtu:  

19-1304139399/0800 (Česká spořitelna) 

                            do textové poznámky uveďte jméno, příjmení a ročník závodníka.           

Ubytování:  Ubytování můžeme zajistit na základě předběžného zajednání ve Vrchlabí v turistické   

                          ubytovně DDM Pelíšek. 

Doprava:  Dopravu věcí do cíle a odvoz závodníků do místa startu po závodech ze Špindlerovky do 
Špindlu pro předem přihlášené zajistí pořadatel. 

Vyhlášení vítězů: v cíli po dojetí posledního závodníka 

 

Další informace o seriálu na stránkách: www.silviniskirollclassics.com 

Pozn.:                povinná přilba, brýle 

 

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Přihlášení závodníci zodpovídají za svůj zdravotní stav. 
Závod je veřejný, přístupný registrovaným i neregistrovaným závodníkům. 

Závodníci souhlasí se zpracováním osobních údajů. 

 

                                                                                

                                                                                                 Za pořadatele: Josef Vejnar, 737 840 857                       
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