
 

 

                           
 

Lyžařský klub LK Pernink  
ve spolupráci s obcí PERNINK 

 

pořádá v sobotu 15. ledna  
 

závody jednotlivců klasickou technikou 
 

Perninská lyže 2022 
 
 

Činovníci závodu: 
 

 Ředitel závodu: Martin Müller, LK Pernink tel.: 608525354  
 Hlavní rozhodčí: Eva Hejtmánková, tel.: 775292357  
 OV ÚBD KSL KK: Zdeněk Lakatoš, LK Pernink 
 Hosté: Jitka Tůmová, starostka obce Pernink, Rudolf Höhnl, Egon Hoffman  
 
Všeobecná a technická ustanovení 
 Pořadatel: Lyžařský klub Pernink   
 Datum závodu: 15. ledna 2022, SOBOTA   
 Místo závodu: kolečko Pernink, Nejdecká ulice, parkování v místě                        
 Podmínky účasti: řádně přihlášení závodníci  

 Přihlášky: podle „Pravidel lyžařských závodů 2009“ a „Soutěžního řádu pro závodní období 2016 – 2017“ na 
https://sokotime.cz/zavod-220115 (případně na email: info@sokotime.cz) do 13.01.2022. 
Přihlášky musí být napsány s nezkrácenými křestními jmény, ročníky narození. U názvu TJ, LK uveďte též 
čtyřmístné zkratky. 
Do přihlášek je NUTNÉ uvést kontaktní telefon závodníka, popř. rodiče z důvodů covidových opatření.  

 Měření časů: SOKOTIME.CZ – čipy – při ztrátě či neodevzdání čipu pokuta 500,-Kč   
 Startovné: 50,- KČ za jednotlivce 
 Prezentace:  15.1. 2022 od 9:00 – 10:30 v závodní kanceláři – Kolečko  
 Výdej startovních čísel: v den závodu v závodní kanceláři 

  Časový pořad závodu: start první kategorie v 11:30 hodin, vyhlášení cca kolem 15:00 
 

 Závodní kancelář: v místě startu  
 Ubytování: pořadatel nezajišťuje. Bufet v místě parkoviště 
 Parkování: v místě startu (parkoviště Pod nádražím, směr Pernink/Nejdek) 
 Ceny: Medaile, diplomy a věcné ceny 1.-3. místo v každé kategorii  
 Kategorie a tratě:  STARTY HROMADNÉ 

  Rozpis kategorií:   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 Tratě:  300 m, 1 km – 1x kolo, 2 km – velké kolo,   
      Předpis: Přihlášky podle „Pravidel lyžařských závodů 2021“ „Soutěžního řádu pro závodní období 2021–2022“ 
 Zvláštní ustanovení: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozpisu, časového programu a změnu tratí z důvodu  

nepředvídatelných okolností. Úrazově jsou pojištěni závodníci, doprovod a činovníci – členové SLČR  
s platným průkazem Svazu lyžování ČR  

 Protesty: Dle „Pravidel lyžařských závodů 2021“ 
 Výsledky: Online na https://sokotime.cz/zavod-220115, po závodě na internetových stránkách www.lkpernink.eu 
           
 
 

Prťata  300 m  2016 a mladší  
Předžáci 1 km K 2014–2015 
Nejmladší žáci 1 km K 2012–2013 
Nejml. žákyně 1 km K 2012–2013 
Mladší žáci 2 km K 2010–2011 
Mladší žákyně 2 km K 2010–2011 
Starší žáci 3 km K 2008–2009 
Starší žákyně 3 km K 2008–2009 
U kluci 15,16 4 km K 2007–2006 
U děvčata 15,16 4 km K 2007, 2006 
U 18 H+D 6 km K 2004–2005 
VŠE H+D 6 km K 2003- … a dále 

https://sokotime.cz/zavod-220115
https://sokotime.cz/zavod-220115
http://www.lkpernink.eu/


 

 

 
Opatření covid 
 
Upozorňujeme všechny, že u závodníků starších 12 let (roční 2009) je nutné: 
- dokončené očkování, 
- prodělání nemoci do 180 dní, 
- osoby do 18 let, osoby s kontraindikací k očkování, osoby s nedokončeným 
očkováním doloží negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost testu je 7 dní. 
https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/ 
 
 
 
 
ČASOVÝ ROZPIS ZÁVODU PERNINSKÁ LYŽE    15. 01. 2022, KOLEČKO 
 

11:20 PRŤATA – start dole, běh směrem k cíli. Vyhlášení a odměny hned!! 
 
11:30 PŘEDŽÁCI – 1 km, malé kolo (bez smyček)  
 
11:45 PŘEDŽÁKYNĚ – 1 km, malé kolo (bez smyček) 
 
12:00 NEJMLADŠÍ ŽÁCI - 1 km, malé kolo (bez smyček) 
 
12:15 NEJMLADŠÍ ŽÁKYNĚ - 1 km, malé kolo (bez smyček) 
 
12:30 MLADŠÍ ŽÁCI – 2 km, 1x kolečko se smyčkami (zde podle počtu startujících, možnost sloučení 
kategorie s mladšími žákyněmi) 
 
12:45 MLADŠÍ ŽÁKYNĚ - 2 km, 1x kolečko se smyčkami  
 
13:10 STARŠÍ ŽÁCI – 3 km, 1x kolečko se smyčkami + 1x kolečko bez smyček 
 
13:30 STARŠÍ ŽÁKYNĚ - 3 km, 1x kolečko se smyčkami + 1x kolečko bez smyček 
(zde podle počtu startujících, možnost sloučení kategorie se staršími žáky) 
 
14:00 U 15, 16 H +D – 4 km, 2x kolečko se smyčkami 
 
14:30 U 18 H +D a VŠE – 6 km, 3x kolečko se smyčkami (zde podle počtu startujících, možnost sloučení 
kategorií U 15,16) 
 
 

VYHLÁŠENÍ CCA 15:00  
 
 
 

https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/

