
„Lázek 2021 – memoriál Jiřího Leichta“ 
neoficiální mistrovství Moravy na kolcách s dojezdem na Zemské hranici 
 

 
Pořadatel: Rockplast Rovensko 
 
Datum: Sobota 18.9.2021 
 
Prezentace: 8:00 - 9:00 hod. na odstavném parkovišti pod rozhlednou Lázek a 9:30 – 10:00 
na parkovišti u Plaveckého areálu Zábřeh (start závodu) 
 
Parkování: Na odbočce k Lázku nad obcí Strážná, v prostoru startu 
 
Startují: Přátelé běžeckého lyžování na kolečkových lyžích pro klasickou techniku, kteří 
si chtějí zlepšit svoji fyzickou a mentální kondici 
 
Start: 10:00 hod. | hromadný u Plaveckého areálu Zábřeh v ulici Oborník 39 
Vzhledem k tomu, že se předpokládá rozdílná výkonnost závodníků, bude 
výrazně pomalejším závodníkům umožněn start již v 9:30, abychom do cíle 
dorazili v kratším časovém rozpětí. 
 
Místo startu: Plavecký areál Zábřeh 
Z místa prezentace budou startující svezeni ke startu minibusem, nejpozději v 9:00 hod!!! 
 
Popis tratě: Zábřeh Plavecký areál – start, Lupené – Bozeňov – Jestřebí - Lupěné - Hněvkov 



- Hoštejn - Tátenice most - Tátenice odb.na Štíty - Strážná - u továrny - cíl Lázek. 
 
Trať bude značena šipkami na silnici. Start dle pokynů pořadatelů. 
 
S ohledem na délku trati zajistíme základní občerstvení v Hoštejně (tj. na 20 km) – ionťák, 
něco malého pod zub (event. bude možné vyměnit podepsaný bidon odevzdaný při registraci). 
 
Startovné: 100,- Kč 
 
Parametry tratě: délka: ca 40 km převýšení: 618 m 
 
https://www.strava.com/routes/2738030704716386158  
 
Podmínky: 
Jede se za plného silničního provozu, účastníci startují na vlastní nebezpečí, včetně 
posouzení připravenosti na závod. Povinná je ochranná přilba, závodníci jsou povinni 
dodržovat dopravní předpisy, předepsaný styl jízdy, který je klasický, jede se po pravé 
straně vozovky, doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené 
druhým osobám. Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v 
souvislosti se závodem. 
 
Upozornění: 
Start je povolen pouze na kolečkových lyžích určených pro klasický styl jízdy – lyže s 
antireverzním mechanismem (se zarážkou) od libovolného výrobce. Povolena jsou pouze 
černá gumová kolečka o průměru 7 - 8cm 
 
Hodnocení: Vyhlášení těch nejrychlejších z nás proběhne po dojezdu posledního závodníka 
 
Důležité: ! Účastník bez ochranné přilby NEBUDE připuštěn ke startu ! ! 
 
Nejsou povoleny in-line brusle ani kolečkové lyže pro volný styl! 
 
Kolečka: Dodržujeme přátelskou dohodu, vzhledem ke stejné výkonnosti, startujeme na 
kolečkách tvrdosti 2. 
 
Pořadatel: Karel Macháček, Jan Hanuš, Ondra Jašek 
 

Kontakt: 777 192 295 hanusport@seznam.cz, 602345571 ondrej.jasek@email.cz 


