
 
  

ORLICKY ROLLERSKI CUP 
30.8.2014 

PROPOZICE, 3. ro ník 
Ve ejný závod na kole kových lyžích – výjezd na Šerlich, klasicky na 10 km 

 

   
 

PO ADATEL 
XCSPORT.CZ, Jaroslav Knápek, Štúrova, 1701/55 Praha, I : 87351145 
 
START A CÍL 
Start: Orlické Záho í - (silni ní p echod do Polska) 
Cíl: parkovišt  Šerlich sedlo 
 
PROGRAM ZÁVODU 
 
Prezentace: 30.8.2014 od 13:00 do 14.00, parkovišt  Orlické Záho í – obecní ú ad, 

GPS 50.278790, 16.473294 (p ed Restaurace Kunštát) 
Start: Hromadný 15:00 hod, Orlické Záho í (silnice . II/311, na úrovni 

silni ního p echodu do Polska) 
Dojezd do cíle: cca 15:30 – 16:00 hod 
Odjezd zp t do místa 
startu:  

závodníci vlastními vozy, pop . lze využít b žnou autobusovou linku 
15:55 nebo 16:39 

Vyhlášení výsledk : parkovišt  Orlické Záho í – obecní ú ad 16:30-17:00 
 
 

IHLAŠKY A STARTOVNÉ 
ihlášky je možné podávat p es internet na www.xcsport.cz (odkaz ORC 2014) do ned le 24.8.2014 nebo osobn  

v den závodu. 
Startovné: pro p ihlášené p es internet  do 31.7.2014 - 200 K , do 24.8.2014 – 300 K , v den závodu 400 K . Platba 

evodem na íslo ú tu: 670100-2208417787, kód banky: 6210 do textové poznámky uve te jméno a p íjmení 
závodníka. 
 
KATEGORIE 
Muži: 18 a starší,  
Ženy: 18 a starší 
 
CENY 
Závodníci na prvních t ech místech obdrží diplom a v cnou cenu. Cena pro nejrychlejšího závodníka na lyžích 
Swenor. Rychlostní prémie u chaty Bed ichovka. 
 
POPIS TRAT  
Start: Orlické Záho í (na úrovni státního p echodu do Polska) po silnici . II/311 sm r Orlické Záho í, okolo chaty 
Bed ichovka (stále po silnici . II/311) následuje výjezd na Šerlich sedlo.  



 
  

 
 
 
PRAVIDLA 

 P edepsaný styl je klasický, není p ípustné bruslení 
 Vybavení = Ochranná p ilba je povinná! 
 Startuje se na kole kových klasických lyžích libovolného výrobce - podmínkou jsou erná gumová kole ka. 

Výrobce lyží a typ kole ek bude kontrolován a zaznamenán p i prezentaci. 
 Závod se jede za plného silni ního provozu. Každý ú astník startuje na vlastní nebezpe í. Závodník je 

povinen ídit se pravidly silni ního provozu a tohoto závodu, projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu. 
 Doporu ujeme individuální úrazové pojišt ní a pojišt ní za škody zp sobené druhým osobám v R. 
 Všichni p ihlášení startují na vlastní nebezpe í, v etn  posouzení p ipravenosti na závod. 
 Po adatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé ú astník m v souvislosti se závodem. 
 Klasifikováni budou pouze b žci, kte í projedou celou tra , v etn  všech kontrol. 

 
ORGANIZA NÍ TEAM 

editel závodu: Jaroslav Knápek 
Hlavní rozhod í: Zden k Stuchlík 
Trat : Ladislav Knápek 

asomíra: Zbyšek Škrabal 
 
GALERIE VÍT : 
2012:  Kautz Michal, Atlas Czech Republic, 0:32:42 
2013:  muži: Ji í Ro árek, SK Nové M sto na Morav , 0:33:09 

ženy: Boudíková Adéla, SK Nové M sto na Morav , 0:42:26  
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ORLICKY ROLLERSKI CUP
výškový profil 


