
„XXV. Krkonošská 70ka - závod 10 členných družstev 
k uctění památky  Hanče a Vrbaty – 106. výročí  24.3.1913 

 

Místo a datum konání:  Benecko:  sobota – 21.3.2020 , start v 8.00 h. od lyž.  buněk na tratích  

    

   Přihlášky předem !! do středy 18.3.2020      e-mailem:       dejte  vědět i tf.737840857 

  

Prezentace:    hotel  Žalý od 7.00, nejdéle 1/2 hodinu před startem! (šatna pro věci zajištěna) 

 

Z historie:  Zveme  Vás na lyžařský výlet  po hřebenech Krkonoš . Zároveň si chceme  připomenout 

slavné postavy z historie lyžování u nás – Mistra Bohumila Hanče a Václava Vrbatu.  Naší snahou je 

tímto „závodem“  upevnit  kamarádství mezi nadšenci stejného ražení a důstojnou formou se rozloučit 

s lyžařskou sezónou. Trať vedeme  běžnými lyžařskými trasami a veškeré občerstvení  neseme  

s sebou. Dodržujeme  návštěvní řád KRNAPU ! 

 

Vítězové: 1995,1996 Spartak Police, 1997,1998 –z důvodu nedostatku sněhu se závod nekonal, 1999 

ČKS SKI Jilemnice, 2000 Sokol Horní Branná, 2001 ČKS SKI Jilemnice, 2002 a 2003 Sokol 

H.Branná, 2004 RD biatlonistů, 2005 ČSK Vysoké n/Jiz., 2007 Spartak Police, 2008 RD  biatlonistů,  

2009 ČSK Vysoké nad Jizerou, 2010 ČSK Vysoké nad Jizerou, 2011 Spartak Police, 2012 ČKS SKI 

Jilemnice, 2013 ČSK Jilemnice, 2014 z důvodu nedostatku sněhu se závod nekonal, 2015 Spartak 

Police, 2016 ČSK Vysoké n/J., 2017 ČKS SKI Jilemnice , 2018 SKI Police nad Metují, 2019 ČKS SKI 

Jilemnice  

 

Pravidla závodu :  Závodníci závodí v duchu FAIR PLAY a řídí se  ustanoveními závodu ! 

1. a) startovné družstev : 25 Kč za závodníka + 10 hodnotných  cen každý tým (i méně než 10 – 

členný) předá při prezentaci v hotelu Žalý jako zápisné  10 cen  (v minulosti trička, ručníky, 

lehátka, knihy, ….   ) V případě, že jednotné a důstojné ceny nebudou, budeme vyžadovat  10-ti 

násobek startovného! 

    b) startovné jednotlivci, kteří nemají družstvo - 25Kč +1 cenu  

 

2. počet členů v družstvu: 10 –ti členné družstvo,  ale mohou jet i méněčlenná družstva, ovšem tým je 

zatížen penalizací 10 minut za každého chybějícího , rovněž penalizací 10 minut se trestá družstvo za 

každého  závodníka, který neprojede celou trasu a nedojede do cíle . Družstvu , které  bude mít mezi 

sebou ženy , jež absolvují závod se odpočítává za každou ženu, která dojede 10 minut . 

 

3. trasa závodu: Benecko – turistickou zimní cestou na H. Mísečky  (8km), Jilemnická bouda  dál po 

silnici – Vrbatova bouda (5km) –Labská bouda –Martinovka – Petrovka – Špindlerovka (7km) – Luční 

b. (8 km) –Kaplička  Výrovka – Bufet  na rozcestí (5 km Klínovky – vrchní cestou na  Pláně (6 km) 

Přes Struhadla do Špindlu (7km)-Bedřichov – turistickou cestou „vodovodem“ na H. Mísečky (4,5 

km) – po plynovodu na Rovinka – Benecko  (8 km) - buňky CÍL ! Celkem asi  57 km. 

Pozn.  Změnu trasy si pořadatel vyhrazuje podle počasí a sněhových podmínek. 

 

4.Technika: volná  

Ceny a  vyhlašování výsledků –100 minut po dojetí prvních  3 družstev  a dále  průběžně  do 16 

hodin na hotelu Žalý  – tzn. každé  družstvo obdrží ceny, které si při vyhlašování výsledků podle 

pořadí vybere. Vítězná hlídka obdrží putovní pohár ! Vše co Vás zajímá   probereme při pivu a guláši 

Pozn.: Každé družstvo musí  mít s sebou na trati  alespoň 1 mobilní telefon . 

                                                           Ať to frčí !  

Josef Vejnar, e-mail : vejnar3@seznam.cz  tel. 737 840 857 ,  


