
 

KR AŠSK ČR Libereckého kraje, OR AŠSK ČR Jablonec n. N.,  Gymnázium Dr.  

Antona Randy v Jablonci n. N. a Liberecký kraj 

 pořádají 

KRAJSKÉ FINÁLE ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 

              
Termín:                   čtvrtek 14. 10. 2021 
 

Zahájení :  10:00 slavnostním nástupem 

 

Prezentace :  do  9:30 - vedoucí předloží originál přihlášky – soupisky 

                                v závodní kanceláři, kde obdrží startovní čísla pro závodníky 

Místo:    Břízky - lyžařský areál (Jablonec n. N. „ Kolečko“ nad 

   přehradou) 

 

Účastníci:  1. a 2. tým z OF v kat. dívek, chlapců, 4-6 členná družstva 

                                III. – žáci 6.-7. tříd a odpovídajících roč. vícelet. gymnázií 

   IV.  - žáci 8.-9. tříd.a odpovídajících roč. vícelet. gymnázií 

   V.   - studenti SŠ  s výjimkou studentů sportovních gymnázií                            

                                               zařazených do programu podpory v atletice a triatlonu 

                                    VI.  – roč. nar. 2004 -2006 

(v družstvo vždy žáci 1 přísl. školy v daných roč. bez propadlíků) 
 

 

Technický ředitel: Mgr. P. Jandera 

Rozhodčí: Mgr. Z. Krupčíková, Mgr. M. Rýdlová 

Technická četa: studenti gymnázia Dr. A. Randy 

 

 

Pravidla: soutěž se řídí pravidly ČAS a tohoto rozpisu 

 

Hodnocení :    do soutěže se započítávají výsledky 4 nejlépe umístěných      

závodníků družstva. Součet umístění rozhoduje o pořadí. V případě rovnosti 

rozhodne lepší umístění 4. člena družstva. 

Přihlášky: na adresu rydlova@sportgym.cz (na formuláři z přílohy) 

                  zašlete nejpozději do 11. 10. 2021 !!! 

 

Tratě (cca) :  kat. III.        D  1,5 km      CH   1,5 km 

                                kat IV.         D  1,5 km      CH   3 km 

kat V., VI.   D   3 km       CH   4,5 km 

 

Ceny:  diplomy, medaile, drobné odměny 

 

Postup: do RF 26. 10.  2021 v Novém městě n. M.:  vítězové KF v kat. IV., V., VI. 

 

mailto:rydlova@sportgym.cz


 

Upozornění: SOUTĚŽE AŠSK NEJSOU POJIŠTĚNY 

 za případné ztráty pořadatel neručí, pokud věci nevzal do úschovy 

 pořadatel zajišťuje teplý čaj a zdravotní dozor vyškoleným zdravotníkem 

 pořadatel si vyhrazuje právo doplnit družstvo z okresu Jbc z org. důvodů   

 k dispozici budou nezamykatelné šatny – převlékárny 

 příp. cestovné projednat prostřednictvím předsedů OR AŠSK s KR Liberec 

 

Zvláštní ustanovení: za zdravotní stav závodníků a doprovodu odpovídá vysílající          

škola a vše se řídí současnými bezinfekčnostními předpisy, což se potvrzuje i na 

přihlášce - soupisce!! 

 

            

 

V Jablonci n.N.  4. 10. 2021    Petr Jandera    

     Gymnázium Dr. Antona Randy Jablonec n. N. 
 

 

Případné dotazy na organizačního pracovníka: Petr Hlaváček (724 533 110 nebo 

hlavacek.assk@seznam.cz) 
 


