
 

 
 

Efisan Skiroll classics 2020 Šumava 
Svojše, Kvilda 

závod na kolečkových lyžích - klasicky 
 
 
Datum:  18. 7. 2020 (Rejštejn – Zhůří)  

 19. 7. 2020 (Horní Vltavice – Horská Kvilda) 
 
Pořadatel: Ski klub Šumava Vimperk z.s. 
 
Ředitel závodu: Zbyněk Pavlásek 
 
www: www.skisumava.cz  www.silviniskirollclassics.com 

 
Přihlášky: on-line zde 
 
Výdej startovních čísel, dohlášky:  

 Sobota - 10:30 - 11:30 v Rejštejně (start),  
 Neděle - 9:30 - 10:15 v Račí (Horní Vltavice) 
 

Start:  Sobota - 12:00 Rejštejn „náves“ 
 Neděle - 10:30 Račí (Horní Vltavice) 
 

Cíl:   Sobota – Zhůří 
 Neděle – Hotel Rankl, Horská Kvilda (Borová Lada pro kategorie starší žáci a mladší dorost) 
 

Trasa: Sobota: 10,5 km (převýšení 574 m). Z Rejštejna po silnici č. 169 směr Svojše, a dále na 
vrchol stoupání ve Zhůří. – mapa 

  
 Neděle: 22,5 km (převýšení 291 m). Z Račí (Horní Vltavice) po silnici č. 167 směr Borová 

Lada, a dále přes Kvildu do cíle před Hotelem Rankl v Horské Kvildě. - mapa 
 - 9,5 km - Račí – Borová Lada pro kategorie starší žactvo a mladší dorost 

 
Během startu bude silnice uzavřena pro provoz (10 minut). Poté, během závodu bude povolen normální 
provoz, účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu (zejména jízda vpravo). 
  

http://www.skisumava.cz/
http://www.silviniskirollclassics.com/
https://registrace.sportsoft.cz/mregistration.aspx?m=268
https://www.alltrails.com/explore/map/skiroll-classics-svojse?u=m
https://www.alltrails.com/explore/map/skiroll-classics-kvilda?u=m


 

 
 

 
 
Kategorie: Muži 
 Ženy 
 Ženy do 23 let (1997 – 2000) 
 Muži do 23 let (1997 - 2000)                                                              
 Veteráni nad 50 let (1970 a starší) 
 Veteránky nad 50 let (1970 a starší) 
 Junioři a Starší dorostenci (2001 a mladší) 
 Juniorky a Starší dorostenky (2001 a mladší) 
 Mladší dorost a starší žactvo (2005 – 2008) – pouze neděle SKATE 9,5 km Račí – B. Lada 

 
Doprava z cíle:  Pořadatel nabízí účastníkům v případě potřeby dopravu z cíle na start. 
 
Přihlášky:  www.skisumava.cz 
 
Startovné:  

 jeden závod oba závody 

do 5.7.2020 400,- Kč 700,- Kč 

od 6.7.2020 a na místě 500,- Kč 1000,- Kč 

mladší dorost a st. žactvo 200,- Kč  

 
Start závodu mládeže: 10:35 

Kolečkové lyže: vlastní lyže s kolečky středně rychlými #2 

Přeprava závodníků z cíle mládežnického závodu k hotelu Rankl /vyhlášení/ není pořadatelem zajištěna. 

Pakování aut v cíli v Borové Ladě případně zde. 

 

 
 
Vyhlášení vítězů: v prostoru Hotelu Rankl na Horské Kvildě po dojetí posledního závodníka. 
 
Info: Závod je součástí seriálu Efisan Skiroll Classisc 

 
Výsledkový servis: www.sportsoft.cz 

Výsledky 2019:  Efisan Skiroll Classics 2019 - Šumava 

http://www.skisumava.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=13.6602437&y=48.9901955&z=17&source=traf&id=40389
http://www.hotelrankl.cz/
https://www.silviniskirollclassics.com/
http://www.sportsoft.cz/
https://sportsoft.cz/cs/zavod/overview/5002

