
 

ČERCHOV - 1042 m n. m. 
 

    
 

Turistická rozhledna s Pasovského chýší z roku 
1924 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.     

       
 

 

 

SK SNĚHAŘI DOMAŽLICE 
www.snehari.cz 

 

pořádá 

v neděli 12. března 2023 

pod ČERCHOVEM nebo v Caparticích 

53. ročník „KRŇOULOVA MEMORIÁLU„ 
veřejné závody v běhu na lyžích s hromadným startem 

(pro všechny lyžníky) 

 

http://www.snehari.cz/


Rozpis závodu 

Pořadatel: SK „SNĚHAŘI„ Domažlice 

Datum:  Neděle 12. března 2023 

Místo závodu: Rozcestí pod Čerchovem (Signálka) 

Disciplína: běh na lyžích klasickou technikou 
 

Kategorie: MLÁDEŽ: 

 

 Věk Hoši   Dívky   Trať 

        0 - 15 let roč. 2008 a mladší  roč. 2008 a mladší  5 km 

 

  HLAVNÍ ZÁVOD: 

  Muži    Ženy 

 Věk Ročník           Trať   Věk Ročník Trať 

            16 - 29 1994 - 2007   15 km 16 - 29 1994 - 2007   15 km 

            30 - 39 1984 - 1993   15 km 30 - 39 1984 - 1993   15 km 

            40 - 49 1974 - 1983   15 km 40 -  1983 + st.      15 km 

            50 - 59 1964 - 1973   15 km 

            60 -  1963 + st.      15 km 

 

Přihlášky: V závodní kanceláři v den startu od 9:00 do 9:30 

Závodní kancl: Buňka na rozcestí pod Čerchovem 

Startovní čísla: Budou vydávána v závodní kanceláři při přihlášení závodu 

  za ztracené číslo bude pořadatel účtovat 200,- Kč 

Startovné: Vybíráno při přihlášení ve výši 50 Kč v hlavním  

závodě kategorií od 16 let výše, kategorii mládež 20,- Kč 

Časový rozvrh: Hromadný start hlavní kategorie v 10:00 hodin, mládež 10:05 

Tratě:  cca 15 km v okolí Čerchova, start na Rozcestí pod Čerchovem 

Vyhlášení výsl.: Před závodní kanceláří po dojetí posledního závodníka do cíle  

Ceny: Vítězové jednotl. kategorií obdrží věcnou cenu, další věcné ceny 

se budou losovat ze všech závodníků, kteří závod dokončí 

Různé: Závodníci, činovníci i diváci se závodů zúčastňují na vlastní 

nebezpečí, v případě nepříznivých sněhových podmínek si 

pořadatel vyhrazuje závody odvolat, rozhodnutí o případném 

odvolání závodů bude provedeno ve čtvrtek 9.3.2023 do 17:00, 

telefonickou informaci můžete získat na čísle 602456172 a na 

www.snehari.cz 

Hlavní činovníci závodů: 

Ředitel závodů:  Martin Janovec 

Sekretář:  Marcela Janovcová  

Velitel tratí:  Petr Skala 

Partneři SK Sněhaři Domažlice : 
 

 
 
 
MĚSTO DOMAŽLICE  

      
 
 

 
 
 
Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České 
republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně. 


