
VRCHLABÍ - FRIESOVKY 
Pořadatel 
Skilauf team z.s. ve spolupráci s Joskou Vejnarem a DDM Pelíšek Vrchlabí 
Program závodu TE  výjezd na kolečkových  lyžích 
 

Závod: neděle 10.9.2023, závod je součástí seriálu závodu na kolečkových lyžích KKO tour. První 
závodníci v celkovém pořadí si rozdělí hodnotné ceny v hodnotě 20.000 Kč 
Prezentace: 10.9.2022 od 8:00 do 9:45 hodin 
 

Kolečkové lyže: závodníci  startují  na vlastních lyžích 
 

Start a cíl: Hromadný v 10:00 hod,  ve Vrchlabí parkoviště u kulturního domu Střelnice (GPS: 
50.6315486N, 15.6102608E) a dále Horskou ulicí na Hořejší Vrchlabí  s výjezdem na Strážné, následuje 
mírný a bezpečný sjezd k lomu a odtud opět výjezdem  přes Hříběcí boudy a Přední Rennerovky až na 
Friesovy boudy.   
 

Délka tratě: 14,4 km s převýšením 752 m, cíl je 1.200 m.n.m. 
 

Doprava: Parkování v prostoru startu na parkovišti u kulturního domu Střelnice, pro doprovod je 
možnost vyjet po trase závodu k parkovišti Strážné LOM. Z místa cíle je zajištěn pro všechny účastníky 
zdarma odvoz  mikrobusem na parkoviště Strážné LOM a dále do místa startu. Cíl se nachází v 
národním parku a vjezd do něj je bez povolení zakázán a monitorován kamerami!  Odvoz věcí do cíle 
bude zajištěn.  
 

Souběžně se závodem pořádáme charitativní výšlap  a výběh pro  Martina Petráska z Vrchlabí na 
Friesovy boudy, ze kterého vybrané startovné bude darováno ve prospěch Martina Petráska, upoutaného 
z důvodu  nervosvalového onemocnění  na invalidní vozík. 
 

Dětský výjezd: pro kategorii cca 12- 15 let  na trati 6 km z parkoviště  Lom Strážné na Friesovy boudy. 
Startovné 200,-Kč. Součástí balíčku je občerstvení v cíli a svoz  vozidlem na start ve Vrchlabí. 
Závodníci  budou na start vyvezeni z Vrchlabí. 
 

Ceny pro závod výjezd 
Ceny  pro prvního muže a ženu finační premie 1.000 Kč a dále  hodnotné věcné ceny po kategoriích. 
 

Prémie: Strážné  500,-Kč pro 1. závodníka 
 

Vyhlášení výsledků: V prostoru cíle po dojetí posledního závodníka. 
Program charitativního výšlapu 
 

Prezentace: 10.9.2022 od 8:00 do 9:50 hodin 
 

Start: průběžný z Vrchlabí parkoviště u kulturního domu Střelnice. 
 

Cíl: Friesovy boudy 
 

Trasa: 11,3 km s převýšením 745 m po žluté turistické značce přes městský pak na Strážné, zde po silnici 
po červené značce k lomu a dále po modré turistické značce až na Friesovy boudy.  
 

V cíli: bude pro účastníky zajištěno občerstvení  a z místa cíle je zajištěn pro účastníky  zdarma 
odvoz  mikrobusem na trase Friesovky- Lom Strážné - Vrchlabí 
Program charitativního výběhu 
 

Prezentace: 10.9.2022 od 8:00 do 9:50 hodin 
 

Start: Vrchlabí parkoviště u kulturního domu Střelnice  v 10:00 hodin. 
 

Cíl: Friesovy boudy 
 

Trasa: 11,3 km s převýšením 745 m po žluté turistické značce přes městský pak na Strážné, zde po silnici 
po červené značce k lomu a dále po modré turistické značce až na Friesovy boudy.  
 

Ceny: Nejrychlejší 3 účastníci výběhu v kategorii muži, ženy, veteráni a veteránky nad 50 let obdrží  věcné 
ceny. 
 



V cíli: bude pro účastníky zajištěno občerstvení  a z místa cíle je zajištěn pro účastníky  zdarma 
odvoz  mikrobusem na trase Friesovky- Lom Strážné - Vrchlabí 
Přihlášky a startovné 
Přihlášky: vyplněním registračního formuláře a zaplacením níže,  on line registrace je ukončena 7.9.2022 
ve 24:00 hod.  
První termín přihlášek: do  3.9.2022 je výše startovného pro muže a ženy 500 Kč, juniory, juniorky a 
mladší 300 Kč, součástí balíčku je zdarma startovné na výjezd dne 9.9.2022. 
Druhý termín přihlášek: do 7.9.2022 je výše startovného pro muže a ženy 500 Kč, juniory, juniorky a 
mladší 300 Kč 
Přihlášení v den závodu: výše startovného je pro muže a ženy 600 Kč, juniory, juniorky a mladší 400 Kč 
Pro Výšlap a výběh  startovné  nejméně 200,-Kč, v den závodu nejméně 300,-Kč, bude v plné výši použito 
ve prospěch Martina Petráska 
 

Platba: Platbu převodem zasílejte na číslo účtu 286301051/0300, platby ze zahraničí  IBAN CZ36 0300 
0000 0002 8630 1051 a do textové poznámky uveďte jméno, příjmení a ročník závodníka. Přihlášení 
vzniká dokončením registrace, za které se považuje zaplacení startovného  na účet pořadatele.    
Občerstvení: 
pro  všechny účastníky zajištěno v ceně startovného  v cíli -  nápoj (pivo nebo limo), polévka, rizoto a 
jiné pochutiny.  
 

Ubytování 
Ubytování můžeme zajistit  na základě předběžného objednání. 
 

Kategorie 
Kluci a holky  do 15 let, do ročníku 2009 
Juniorky a junioři od  15 let do 23 let, od ročníku 2008 do ročníku 2001 
Muži  a ženy od 23 let,  od ročníku 2000 
Muži  a ženy veteráni/nky  50 let a starší, od ročníku 1973 
Výběh muži a ženy 
Výběh veteráni a veteránky nad 50 let 
 
Mapa závodu 
z Vrchlabí na Friesovy boudy, délka 14,4 km, převýšení 752 m 
 

 

https://skilauf.cz/index.php/registrace

