
Race+ Virtual Frymburk Rollski Classics 2020 

 

 

Virtuální závod na kolečkových lyžích klasickou technikou i bruslením na 4 

různých tratích na Lipensku 

 

 

Propozice 



Pořadatel závodu:  

ATLETIKO FRYMBURK 

 

Vymezené období pro absolvování tratí závodu:  

1.10.2020 – 7.11.2020. Trasu či trasy je možno odjet ve vymezeném období i několikrát a 

zaznamenat pouze nejrychlejší dosažený čas. Je nutno zaznamenat čas celé aktivity včetně 

případných přestávek na občerstvení či odpočinek. Účastníci mohou závodit na všech 4 trasách. 

 

Stanovení techniky a povoleného typu sportovního náčiní:   

Závodí se buď klasickou, nebo volnou technikou, nutno uvést při registraci výsledku u pořadatele. 

Jsou povoleny jakékoliv kolečkové lyže s kolečky střední tvrdosti 2 nebo měkká 3. 

 

Trasy závodu: 

Race+ Virtual Frymburk Rollski Classics – Gold 5.4 (54 km, 800 m nastoupáno) 

Mapka trasy: 

https://mapy.cz/zakladni?mereni-

vzdalenosti&x=14.1433874&y=48.6381588&z=12&dim=5f6b042c26c0dc48e685df4b 

Popis trasy: 

Start na frymburském náměstí před úřadem městyse. Objeďte spodní část náměstí, vyjeďte po 

cyklostezce kolem zahrádek přes most a po levém břehu jezera až do maríny v Lipně nad Vltavou. Zde 

kratší nepříjemný úsek po zámkové dlažbě a přes koleje (pozor na hroty holí!). Pokračujte dále po 

přehradní hrázi na pravý břeh jezera a jeďte až do Přední Výtoně. Zde končí cyklostezka a vy 

pokračujte z kruhového objezdu nahoru do kopce Směrem na Guglwald (přechod do A). Po 

vystoupání nad Přední Výtoň vás čeká jeden rychlý, ale přehledný sjezd, můžete jet ve stoje či 

připlužit. Na Spáleništi odbočte na silnici do Pasečné. V Pasečné na křižovatce u statků minete 

odbočku na Sv. Tomáš a dáte se mírně doprava (statek minete těsně po své levé straně) z kopce 

směrem na Korandu. Sjezdy zde nejsou prudké, ale je zapotřebí dávat na úzké silnici pozor na 

případná auta v protisměru či nečistoty na vozovce. Na Korandě u schwarzenberského kanálu minete 

odbočku na Sv. Tomáš a odbočíte druhou odbočkou doprava pro Hraniční cestě směrem k jezeru. 

Jakmile minete další odbočku na Sv. Tomáš najedete na silnici se špatným asfaltem a zde vás čeká 

nepříjemný cca 1 km dlouhý sjezd po špatném povrchu s pravotočivou zatáčkou na závěr. Zde plužte! 

Dole zatočte vpravo a pokračujte po Pravobřežní silnici k převozu na Frýdavu a dále až k Přední 

Výtoni. U kostela v Přední Výtoni se dejte ostře doprava do kopce směrem na Svatý Tomáš. Ve 

stoupání sledujte stále cedule na Svatý Tomáš až na křižovatku Uhliště, kde odbočíte doprava na lesní 

cestu Zimní (horší povrch) a na další křižovatce se dáte prudce nahoru doleva po lesní cestě 

Tomášská, která vás dovede až do cíle na křižovatce u autobusové zastávky Svatý Tomáš. 

 

 

https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.1433874&y=48.6381588&z=12&dim=5f6b042c26c0dc48e685df4b
https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.1433874&y=48.6381588&z=12&dim=5f6b042c26c0dc48e685df4b


Race+ Virtual Frymburk Rollski Classics – Silver 4.1 (41 km, 600 m nastoupáno) 

Mapka trasy: 

https://mapy.cz/turisticka?mereni-

vzdalenosti&x=14.1433498&y=48.6335146&z=12&dim=5f6b0c2b30f4ff4ca691dceb 

Popis trasy: 

Start na frymburském náměstí před úřadem městyse. Objeďte spodní část náměstí, vyjeďte po 

cyklostezce kolem zahrádek přes most a po levém břehu jezera až do maríny v Lipně nad Vltavou. Zde 

kratší nepříjemný úsek po zámkové dlažbě a přes koleje (pozor na hroty holí!). Pokračujte dále po 

přehradní hrázi na pravý břeh jezera a jeďte až do Přední Výtoně. Zde končí cyklostezka a vy 

pokračujte z kruhového objezdu nahoru do kopce Směrem na Guglwald (přechod do A). Po 

vystoupání nad Přední Výtoň vás čeká jeden rychlý, ale přehledný sjezd, můžete jet ve stoje či 

připlužit. Na Spáleništi odbočte na silnici do Pasečné. V Pasečné na křižovatce u statků minete 

odbočku na Sv. Tomáš a dáte se mírně doprava (statek minete těsně po své levé straně) z kopce 

směrem na Korandu. Sjezdy zde nejsou prudké, ale je zapotřebí dávat na úzké silnici pozor na 

případná auta v protisměru či nečistoty na vozovce. Na Korandě u schwarzenberského kanálu minete 

odbočku na Sv. Tomáš a odbočíte druhou odbočkou doprava po Hraniční lesní cestě směrem k jezeru. 

Na křižovatce s lesní cestou Janova se dáte prudce doprava nahoru směrem na Svatý Tomáš. Po 

krátkém úseku se špatným asfaltem a pokračujete stále nahoru po Vltavické, Růžové a Mírové cestě 

až do cíle na křižovatce u autobusové zastávky Sv. Tomáš. 

 

Race+ Virtual Frymburk Rollski Classics – Bronze 3.2 (32 km, 450 m nastoupáno) 

Mapka trasy:  

https://mapy.cz/turisticka?mereni-

vzdalenosti&x=14.1504074&y=48.6502672&z=13&dim=5f6b072af61a5c66c791dd07 

Popis trasy: 

Start na frymburském náměstí před úřadem městyse. Objeďte spodní část náměstí, vyjeďte po 

cyklostezce kolem zahrádek přes most a po levém břehu jezera až do maríny v Lipně nad Vltavou. Zde 

kratší nepříjemný úsek po zámkové dlažbě a přes koleje (pozor na hroty holí!). Pokračujte dále po 

přehradní hrázi na pravý břeh jezera a jeďte až do Přední Výtoně. Zde končí cyklostezka, vyjeďte 

doprava stále po pravém břehu jezera až na Frýdavu, kde minete přístaviště přívozu. Na následné 

křižovatce pojedete stále rovně po Pravobřežní silnici směrem na Kyselov. Na křižovatce před 

mostem se dáte doleva nahoru po Hraniční cestě a následně opět doleva nahoru po Janovo cestě. Na 

těchto komunikacích je na cca 1,5 km horší asfalt. Pokračujete stále nahoru po Vltavické, Růžové a 

Mírové cestě až do cíle na křižovatce u autobusové zastávky Sv. Tomáš. 

 

Race+ Virtual Frymburk Rollski Classics – Potato 2.2 (22 km, 375 m nastoupáno) 

Mapka trasy:  

https://mapy.cz/zakladni?mereni-

vzdalenosti&x=14.1710557&y=48.6447692&z=13&dim=5f7adb0e74067ac0b18c1cd1 
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Popis trasy: 

Start na frymburském náměstí před úřadem městyse. Objeďte spodní část náměstí, vyjeďte po 

cyklostezce kolem zahrádek přes most a po levém břehu jezera až do maríny v Lipně nad Vltavou. Zde 

kratší nepříjemný úsek po zámkové dlažbě a přes koleje (pozor na hroty holí!). Pokračujte dále po 

přehradní hrázi na pravý břeh jezera a jeďte až do Přední Výtoně. Zde končí cyklostezka, vyjeďte 

doprava stále po pravém břehu jezera až na Frýdavu, kde minete přístaviště přívozu. Na následné 

křižovatce se dáte prudce nahoru doleva po lesní cestě Tomášská směrem na Svatý Tomáš. Po ní 

pokračujete až na křižovatku Uhliště, kde odbočíte doprava na lesní cestu Zimní (horší povrch) a na 

další křižovatce se dáte prudce nahoru doleva po lesní cestě Tomášská, která vás dovede až do cíle na 

křižovatce u autobusové zastávky Svatý Tomáš. 

 

Kategorizace pro vyhodnocení závodu:  

Celkové výsledky na všech tratích jsou uváděny absolutně i dle stylu, pohlaví a věkových kategorií 

dle série Efisan Skiroll Classics (Hoši a Dívky do 15 let, Junioři a Juniorky do 23 let, Muži a Ženy do 49 

let, Veteráni a Veteránky 50+ let). 

 

Závěrečná vyjížďka, vyhodnocení, ocenění:  

Pozor změna kvůli omezení Covid-19! Dne 7.11.2020 proběhne společná závěrečná vyjížďka se 

startem v 9:00 hod na náměstí ve Frymburku. Musí být dodržen maximální počet 6 účastníků na 

jednu trasu! V cíli v restauraci Hájovna Svatý Tomáš bude pro účastníky po dojezdu připraveno 

občerstvení, vyhlásí se oficiální výsledky a předají se věcné ceny od spozorů. Dodržujte pravidlo 

maximálně 4 osob u stolu! Každý účastník společné vyjížďky obdrží po dojezdu do cíle pamětní 

plaketu z tradiční frymburské keramické dílny Petry Nekolové.  Na společnou vyjížďku se registruj 

s uvedením potřebných údajů (jméno, příjmení, pohlaví, věk, tým, technika, trasa, bydliště, e-mail, 

telefon, požadavek na svoz z Tomáše na Frýdavu k převozu) nejpozději do 4.11. u Luboše Krejzy na e-

mailu: lubos.krejza@lipnocentrum.cz . Případné dotazy směřujte na Luboše Krejzu na tel: 

+420 773 444 599.  

Prohlášení účastníka: 

Že se virtuálního závodu účastní vždy na vlastní nebezpečí  a bude při absolvování tratě virtuálního 

závodu dodržovat všechna daná dopravní a jiná pravidla (včetně aktuálně platných omezení Covid-

19), aby on ani nikdo jiný nepřišel k žádné újmě na zdraví či na majetku. Souhlas účastníka se 

zveřejněním jeho osobních údajů ve startovních a výsledkových listinách a případně pro poskytnutí 

slevových akcí od partnerů Race+. 

 

Jak se virtuálního závodu „Race+ Virtual Frymburk Rollski Classics 2020“ 

zúčastnit krok za krokem 

1) Vyber si svou trasu pro závod a odjeď ji naplno v závodním tempu se zapnutým záznamem aktivity 

na GPS zařízení.  

mailto:lubos.krejza@lipnocentrum.cz


2) Zašli odkaz na záznam své aktivity (Strava, Garmin Connect,…) s odjetou tratí závodu s uvedením 

potřebných údajů (jméno, příjmení, pohlaví, věk, tým, technika, trasa, bydliště, e-mail, telefon) na e-

mail: lubos.krejza@lipnocentrum.cz . 

3) V případě, že v rámci závodního období na shodné trase dosáhnete lepšího času, můžete zaslat 

nový odkaz a původní výsledek bude přepsán nově dosaženým. 

5) Výsledky budou vyhlášeny po společné závěrečné vyjížďce 7.11. na Svatém Tomáši a následně 

budou uveřejněny na webu www.raceplus.cz  

6) Nezapomeň se včas registrovat a zúčastnit společné závěrečné vyjížďky s vyhlášením vítězů 

v sobotu 7.11.2020. 

mailto:lubos.krejza@lipnocentrum.cz
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