
PROPOZICE 

3. ROČNÍKU ZÁVODU V BĚHU NA LYŽÍCH 

„ŠUMAVSKÁ 30“ 

 

 

 

NOVÁ PEC  
2016 



OBEC NOVÁ PEC 
Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly,  

olympioniků Květy Peckové - Jeriové, Pavla Bence a Jana Kůrky,  

 

pořádá ve dnech 

5. – 6. února 2016 

4. ročník závodu v klasickém běhu na lyžích 

ŠUMAVSKÁ TŘICÍTKA 

 

POŘADATEL:      obec Nová Pec, okr. Prachatice, Jihočeský kraj. 

         Adresa:    Obec Nová Pec, 

                       Nové Chalupy 43 

                       384 62 Nová Pec 

                        IČ: 00250619         

                        www.novapec.info 

                        Telefon: + 420 602 160 507 

                          E-mail: starosta@novapec.info 

 

MÍSTO KONÁNÍ:       Nová Pec, u stanoviště Horské služby, 850 m n. m. 

 standardně upravované tratě (1, 2, 3, 5, 15, 30 km) 

 

DATUM:      5. - 6. února 2016 
     (viz PROGRAM) 

                         

PŘIHLÁŠKY:   a) do 4.2. 2016 elektronicky na adrese www.sumavska30.cz 

b) osobně v den závodů, nejpozději do 30-ti minut před zahájením 

závodu kategorie 

 

 

PRACOVIŠTĚ organizačního výboru v době konání závodů: 

        Adresa:    Pension Pod Smrčinou 

                           Láz 19 

                          Nová Pec na Šumavě, 384 62 

                          www.podsmrcinou.cz 

 

KATEGORIE:  

 muži M1 (18-21),  M2 (22-35), M3 (36-50), M4 (51-více)     30 km 

 ženy Ž1 (18-21), Ž2 (22-35),  Ž3 (36-45), Ž4 (46 a více)    15 km 

 žáci ŽA (do 10)           1 km 

 mladší žáci MŽ (10-12)          2 km   

 starší žáci SŽ (12-15)           3 km  

 mladší dorostenci MD (15-16), starší dorostenci SD (17-18)       5 km 

 D Dvojice (Podnikatelé, VIP a další…)            5 km 

 

ÚČAST:      otevřený závod  

 závodníci a závodnice bez VT i s VT  

 příchozí (včetně zahraničních závodníků a turistů) 

 

UBYTOVÁNÍ:      pořadatel nezajišťuje  

 možno objednat viz příloha těchto propozic 

 

DOPRAVA:          pořadatel nezajišťuje  

 parkování v místě startu 

 Po naplnění v dosahu 

 

 

 

http://www.novapec.info/
mailto:infocentrum@novapec.info
http://www.podsmrcinou.cz/


STRAVOVÁNÍ:    občerstvení zajištěno v místě startu  

 

ÚHRADA:          závodníci startují na vlastní náklady a náklady vysílající 

složky 

 

STARTOVNÉ:     100,- Kč v kategorii muži a ženy    

     200,- Kč v kategorii Dvojic 
(vybíráno hotově při prezentaci  přihlášeného závodníka)  

     ostatní kategorie – bez startovného  

 

ZRUŠENÍ ZÁVODU:    v případě nepříznivých sněhových podmínek  

Informace bude uveřejněna do 2.2. 2016 na  

www.novapec.info a www.sumavska30.cz . Písemně 

přihlášení závodníci budou vyrozuměni na e-mail uvedený v 
přihlášce. 

 

PŘEDPIS:  závodí se podle Soutěžního řádu pro závodní období 

2015/2016 a tohoto rozpisu. Případné změny jsou vyhrazeny 

rozhodnutím organizačního výboru.  

 

PROTESTY:       podle Pravidel lyžařských závodů (vklad 100,- Kč) 

 

RŮZNÉ:   

 o případných změnách v rozpisu rozhodne organizační 

výbor  

 závodníci a jejich doprovod, členové ČSTV, jsou 

pojištěni na úraz u pojišťovny Kooperativa. 

 diváci a nečlenové ČSTV se účastní závodů na vlastní 

nebezpečí 

 za odložené věci pořadatel neručí 

   

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:  v místě startu lékař + ISS NPŠ a HS a na stanovišti Horské 

služby v Nové Peci 

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU: 

 ředitel závodu, předseda org.výboru  Jakub Koželuh  606 573 229 

 zástupce př.org.výboru    Ing. Zdeněk Zbytek  602 224 451 

 hlavní rozhodčí – startér   Ing. Florián Rygál  723 469 049 

 velitel tratí          Luděk Švejda             731 530 307 

 kontrola a úprava trati, zdr. zab. na trati   Bc. Petr Šrail   731 530 315 

 stravování, občerstvení     

 zdravotní zajištění     ISS NPŠ 

Václav Šesták, DiS  606 178 413 

 spolupráce se školami                                          JUDr. Ivana Rygálová  606 729 070  

MUDr. Libuše Vicenová    724 023 277 

Mgr. Jiří Krauskopf  601 392 070 

 moderátor závodu a tiskový mluvčí     Stanislav Berkovec  775 283 358 

 propagační materiály    Karel Kolínský  732 688 319 

          Jiří Bažant   603 524 124 

 webové stránky     Dan Selucký  

 časomíra     Apachi, s.r.o.    

 spolupráce s médii    Ing. Zdeněk Zbytek  602 224 451 

 spolupráce se sponzory    Jan Struž   602 337 473 

 

 

 

 

http://www.novapec.info/
http://www.sumavska30.cz/


PROGRAM ZÁVODU 
 

ČAS OBSAH POZNÁMKA 

5. 2. 2016   

10.00 – 12.30 – dle kategorií 
prezence závodníků, vydávání 

startovních čísel 

doprovodný program pro rodiče 

s dětmi – do 14. 00 hodin. 

11.00 start závodu žáků do 10 let 1 km 

11.30 start závodu mladších žáků 2 km (10 – 12 let) 

12.00 start závodu starších žáků 3 km  (12 – 15 let) 

13.00 start závodu dorostenců MD, SD, společně, 5 km 

vždy po ukončení závodu každé 

kategorie 

vyhlášení výsledků pro závody 

mládeže 
- do 20 minut 

6. 2. 2016 

10.00 – 12.30 – dle kategorií prezence závodníků, vydávání 

startovních čísel 
 

11.00 start závodu mužů 30 km 

11.15 start závodu žen 15 km 

13,00 
start závodu dvojic (podnikatelů, 

politiků, VIP a dalších) 
- dvojice, 5 km 

vždy po ukončení závodu každé 

kategorie 
vyhlášení výsledků - do 20 minut 

 

 
 

                   

 

 

 

                       

 

                         Jakub Koželuh 

 ředitel závodu a předseda org. výboru                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PŘÍLOHY: 

a) trasy pro závod  

 

 

okruh 1 a 2 km 

v prostoru 

startu a cíle 


