
 
 

KRÁLOVSKÉ ZIMNÍ HRY - MAJETÍN 16. 2. 2019 
BOBOVÁNÍ, BRUSLENÍ, BĚH NA LYŽÍCH 

ZAHÁJENÍ: 9:45 hod. u rybníka Hliník v Majetíně 

REGISTRACE: od 9:30 hod. na místě (číslo, lístek na tombolu a pití) 

KONTAKT: Miroslava Zavadilová, tel: 606 853 435, starosta@majetin.cz 

Děti budou soutěžit v bobování, kat. do 5 let, 6-8 a 9-11 let, a to na čas 

nebo do dálky a v bruslení mezi  kužely, rozděleni dívky a hoši, kat. do 

5, 6-8, 9-11 a 12 a více let, také na čas. Po závodu dětí proběhne závod 

v bruslení pro dospělé, kat. Ž a M do 30 a nad 30 . Běh na lyžích: děti 

2. kat. 150 m, 3. kat. 300 m, 4. kat. 500 m, Ž  3 km, M  6 km  (závod 

nebo vyjížďka).  Střelba na branku – doprovodný program pro všechny 

účastníky. V případě zájmu účastníků turnaj v hokeji, srandovní 

disciplíny.       

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

9:50-11:30 hod. bobování, bruslení dětí i dospělých, běh na lyžích děti 

12:00-13:00 hod. běh na lyžích dospělí, případně turnaj v hokeji (možný 

po vyhlášení výsledků ostatních disciplín)     

Uvedené časy jsou orientační! Vyhlášení výsledků dětí bude po 

ukončení závodu dětských kategorií. 1.– 3. místo – diplomy, medaile 

HRA O CENY:  PRO REGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY – zvlášť pro děti a 

dospělé, hlavní ceny - poukázky do prodejny HERVIS za 500 Kč, dětská 

tombola hned po vyhlášení výsledků kategorie dětí, pro dospělé až na 

závěr. V případě malého množství závodníků zároveň. 

OBČERSTVENÍ: upřesněno dodatečně 

Každý závodník dostane lísteček na čaj nebo svařák. 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE RUŠÍ NEBO SE VYPOUŠTÍ 

NĚKTERÁ DISCIPLÍNA. 



Kategorie – děti 

           BRUSLENÍ         BOBOVÁNÍ          BĚH NA LYŽÍCH 

1. kat. I.D děti do 5 let             I.D  děti do 5 let        - 

2. kat. II.DD dívky 6-8 let          II.D děti 6-8 let  II.DD dívky 6-8 let  

           II.DH hoši 6-8 let   -   II.DH hoši 6-8 let 

3. kat. III.DD dívky 9-11 let      III.D děti 9-11let           III.DD dívky 9-11 let 

           III.DH hoši 9-11 let   -   III.DH hoši 9-11 let 

4. kat. IV.DD dívky 12 a více            -      IV.DD dívky 12 a více 

           IV.DH hoši 12 a více  -   IV.DH hoši 12 a více 

 

Kategorie – dospělí 

BRUSLENÍ                   BĚH NA LYŽÍCH                        HOKEJ 

I.Ž  ženy do 30 let   I.Ž  ženy do 30 let            jedna kat.(Ž+M) 

II.Ž  ženy nad 30 let   II.Ž  ženy nad 30 let 

I.M  muži do 30 let   I.M  muži do 30 let 

II.M  muži nad 30 let           II.M  muži nad 30 let 

 

Srandovní soutěže 


