ČESKÝ SKIKLUB

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
PŘIHLÁŠKY:
Na vysockém náměstí v budově městského úřadu od 10:00 do 10:45 hodin vyplněním
formuláře. Výdej startovních čísel.
Možnost dohlášení v areálu v omezeném čase.
KONTROLA VYBAVENÍ:
Bude prováděna členy komitétu před startem každého závodu.
Pokud by vybavení neodpovídalo požadavkům komitétu, nemůže závodník startovat.
V tom případě by bylo startovné vráceno.
LYŽE:
Dřevěné v přírodním vzhledu bez barevných nátěrů a kovových hran. Možno použít
zdařilé repliky. Z důvodu šetření s materiálem je pro závod ve skoku možno použít dřevěné skokanské lyže s kandahárem a také bez barevného laku.

a TJ VYSOKÉ NAD JIZEROU
pod záštitou města Vysoké nad Jizerou
pořádají

ZÁVODY „PO STARU“

VÁZÁNÍ: Pouze spodní tah, řemínkový, s perem, případně starší typ kandaháru.
HOLE: Dřevěné, lískovky nebo bambusky.
Termíny všech závodů „PO STARU“ pořádaných ve Vysokém nad Jizerou.
I. ročník
II. ročník
III. ročník
IV. ročník
V. ročník
VI. ročník
VII. ročník
VIII. ročník
IX. ročník
X. ročník
XI. ročník

30. 3. 1941
31. 3. 1963
8. 3. 1964
12. 3. 1967
25. 3. 1973
27. 2. 1977
26. 2. 1983
9. 3. 1986
8. 3. 1987
24. 2. 1991
20. 2. 1993

XII. ročník
XIII. ročník
XIV. ročník
XV. ročník
XVI. ročník
XVII. ročník
XVIII. ročník
XIX. ročník
XX. ročník
XXI. ročník
XXII. ročník

17. 2. 1996
19. 2. 2000
20. 2. 2002
15. 2. 2003
18. 2. 2006
31. 1. 2009
5. 3. 2011
23. 2. 2013
14. 2. 2015
25. 2. 2017
23. 2. 2019

KUPKY:
Účastníci jsou u prezentace zapsáni do seznamu startujících. Možnost dohlášky v areálu. Startovní čísla obdrží před startem. Rozdělení dle vybavení a věku je ponecháno na
rozhodnutí komitétu.
ZÁVOD O REKORD 100 METROVÝ, KROKEM TELEMARSKÝM
Účastníci závodu absolvují každý jednu kvaliﬁkační jízdu, podle dosaženého času budou
zařazeni do rozjížděk.
JÍZDA DAM NA 1000 m
Závod dam s hromadným startem na trati 1 km v běžeckém areálu. Společný start všech
kategorií.
HLAVNÍ ZÁVOD MUŽŮ NA 2000 m
Závod mužů s hromadným startem na trati 1 km v běžeckém areálu. Společný start pro
všechny kategorie. Do druhého kola průjezd stadionem.
ZÁVOD VE SKOKU MUŽŮ
Skokanský můstek je umístěn na stráni Petruškových vrchů nad běžeckým areálem. Na
podzim jsme postavili malou nájezdovku, což by mělo přispět ke zkvalitnění závodu ve
skoku.
Každý závodník má k dispozici tři skoky. Hodnotí se délka a styl. Do výsledků se započítávají dva lépe hodnocené výsledky. Při shodném bodovém hodnocení obou skoků rozhodne o pořadí výsledek třetího skoku.

XXII. Ročník
Program:
10:00
11:00
11.50
12:10
13:30
13:50
14:30
16:00

Přihlášky na Městském úřadu ve Vysokém nad Jizerou.
Průvod „skijáků“ s dechovkou z vysockého náměstí.
Uzávěrka přihlášek - kancelář závodu v Šachtách
současně: Závod horské mládeže do 12 let „O kupky“.
Závod o rekord 100 metrový: 15 - 40 let a nad 40 let.
Jízda dam na 1000 metrů: juniorky do 18 let, dámy do 35 let
a nad 35 let.
Hlavní závod mužů na 2000 metrů: junioři do 18 let, muži do
40 let a nad 40 let.
Závod ve skoku mužů: 12 - 40 let a nad 40 let.
Vyhlášení slosovatelných vstupenek
Slavnostní vyhlášení výsledků.

23. února 2019
Lyžařský areál ŠACHTY
Sraz účastníků v 10:00 hodin na vysockém náměstí.
Závodí se v běhu a skoku v dobové ústroji a výzbroji.
www.tjvysokenadjizerou.cz

Program seveřanských her krkonošských,
při příležitosti 22. ročníku závodů „PO STARU“
I.
V 10:00 – 10:45 hodin sraz účastníků na vysockém náměstí, kde proběhnou přihlášky
k závodům, kontrola výstroje. Využijte této možnosti – usnadníte organizaci.
PREZENTACE: PROBĚHNE V BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU NA NÁMĚSTÍ.
II.
Za koncertu dechovky proběhne řazení průvodu účastníků závodů a široké veřejnosti.
Odchod průvodu ve 11:00 hodin směrem k běžeckému areálu.
III.
Pokud bude dostatečný počet vhodně ustrojených dětí do 12 let, vybavených lyžemi,
uskuteční se ZÁVOD S KUPKAMI, hned po příchodu průvodu.
Bez vkladu
IV.
Podání dodatečných přihlášek k závodům a výdej startovních čísel je možné uskutečnit
nejpozději do 11:50 hodin (uzávěrka přihlášek).
V.
Ve 12:10 hodin se uskuteční
ZÁVOD O REKORD 100 METROVÝ, KROKEM TELEMARSKÝM.
Kategorie: muži 15 – 40 let a nad 40 let.
Poháry pro vítěze.
Vklad 30 Kč
VI.
Ve 13:30 hodin se bude konat: JÍZDA DAM NA 1000 m.
Kategorie: juniorky 12 – 18 let, ženy do 35 let a nad 35 let.
Poháry pro vítězky.
Vklad 30 Kč
VII.
V 13:50 hodin se uskuteční: HLAVNÍ ZÁVOD MUŽŮ NA 2000 m k uctění památky
vysockých závodníků. Kategorie: junioři 12 – 18 let, muži do 40 let a senioři nad 40 let.
ČESTNÉ CENY – poháry věnuje starostka města.
Vklad 30 Kč
VIII.
V 14:30 hodin se bude konat ZÁVOD VE SKOKU MUŽŮ.
Kategorie: 12 – 40 let a senioři nad 40 let.
Čestné ceny dle uznání soudcovského sboru.
Vklad 30 Kč
IX.
V 16:00 hodin se uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků v běžeckém areálu.
* O občerstvení závodníků a diváků bude postaráno ve stanu a bufetu „U tratí“
* Od 20:00 hodiny pořádá nemocnice bál Po staru v divadle Krakonoš

ZÁVODNÍ KOMITÉT ŽÁDÁ A INFORMUJE
· Každý dotaz stran závodů samých zodpoví Č.S.K. Vysoké nad Jizerou, třeba však
v tomto ohledu určité přání včas vysloviti.
· Závodníci i diváci se účastní na své riziko.
· Závodníci buďtež výzbrojí a výstrojí kolem roku 1920 – 50 opatřeni.
· Na závod v běhu i skoku dřevěné lyže a dobová obuv i ústroj jest podmínkou.
· V závodě dam nutno dlouhých sukní použíti.
· Při běhu pouze klasický krok telemarský jest nutné používat.
· Závodní komitét si vyhrazuje právo kontroly výzbroje a výstroje před startem provésti.
· Komitét žádá, aby do čela a seřadiště průvodu a vyznačených prostor, civilně ustrojení diváci a fotografové nevstupovali a pokynů pořadatelů respektovali.
· Vstupné: diváci v dobové ústroji a děti 30 Kč, ostatní 50 Kč.
Čestný komitét závodu:
Předseda: Pan Jiří Ďoubalík, starosta Českého Skiklubu ve Vysokém nad Jizerou
Členové: Paní Lucie Strnádková, starostka města Vysoké nad Jizerou
Pan Jaroslav Nechanický, předseda tělocvičné jednoty ve Vysokém nad Jizerou
Pan Jindřich Šikola, Jan Vaverka, Míla Cerman – nejstarší člen Č.S.K.
Pan Karel Bárta, starosta divadelního spolku Krakonoš
Pan Zbyněk Lukeš, velitel vysockých hasičů
Soudcovský sbor
Vrchní sudí:
Pan Zdeněk Seidl, rozhodčí FIS
Soudcovský sbor:
Pánové Jaroslav Kučera, Jiří Vašíček
Hlaví startér:
Pan Michal Dvořák
Vrchní sekretář:
Pan Jiří Ďoubalík
Výpočet výsledků:
Pan Josef, Aleš, David, Klárka a Václav Hejralovi
Pořadí čísel stanovují: Paní Svatava Hejralová, Alice Dvořáková
Závodní dráhy vyměřují: Pan Michal Dvořák a Libor Plucha z Rokytnice nad Jizerou
Skok ověřili:
Pan František Kučera a Pavel Berka skokan z Liberce, člen Č.S.K.
Oﬁciální hlasatel:
Pan Jan Vaverka, okresní poštmistr t. č. v důchodu,
a jeho fámulus pan Václav Šlauf
Hlavní pořadatel:
Pan Pavel Šalda, sekretář TJ Vysoké nad Jizerou
Časový program:
10:00-10:45 Prezentace, přihlášky na vysockém náměstí, výdej startovních čísel
11:00
Sraz účastníků na náměstí ve Vysokém nad Jizerou
10:15-10:45 Koncert dechovky
10:45
Řazení průvodu (pořadí: vlajkonoši, dechovka, komitét, závodníci, krojovaní skijáci, ostatní účastníci)
11:00
Odchod průvodu z náměstí s dechovkou
11:50
Uzávěrka dodatečných přihlášek - současně závod s kupkami
12:10
Závod o rekord 100 metrový
13:30
Jízda dam na 1000 m
13:50
Hlavní závod mužů na 2000 m
14:30
Závod ve skoku mužů
16:00
Slavnostní vyhlášení výsledků v běžecké areálu
20:00
Nemocnice pořádá bál Po staru v divadle Krakonoš

