
  

Juniorské MS 2017 Finsko

Centrum JMS: Tampere, Finsko

Ubytování a strava hotelového typu zařízena 
pořadateli v centru závodů v Murikka Institute

Doprava: letecky tam i zpět pravděpodobně
Praha – Helsinki/Tampere; do místa ubytování a v 
průběhu týdne zajištěna pořadateli

Více info: www.jwoc2017.fi               

http://www.jwoc2017.fi/


  

 Program JMS 2017 

● Sobota 8. 7. odlet z ČR dle letového řádu, příjezd na ubytování

● Neděle 9. 7. modelové tréninky lehčí formou

● Pondělí 10. 7. závod kvalifikace krátké trati Viitapohja

● Úterý 11. 7. závod finále krátké trati Viitapohja

● Středa 12. 7. závod ve sprintu Pispala

● Čtvrtek 13. 7. volný den a modelové tréninky

● Pátek 14. 7. závod na klasické trati Särkänperä

● Sobota 15. 7. závod štafet Särkänperä

● Neděle 16. 7. odlet do ČR dle letového řádu



  

Embargované prostory JMS2017



  

Embargované prostory JMS2017



  

Kvalifikace a finále krátké trati 
Viitapohja

Popis terénu:

Charakteristické pro tento terén je blízkost úzkého zálivu Näsijärvi zvaný 
Paarlahti. Některé části terénu se vyznačují vysokými výškovými rozdíly. 
Terén se vyznačuje vysoce detailními částmi lesa po jehličnaté částečně 
detailní svahy. Průběžnost se odlišuje od velmi dobré po dobrou závisející na 
typu terénu. V zarostlých částech lesa snížená průběžnost. Ta se vyskytuje 
hlavně na kvalifikaci. Několik pešin, výškový rozdíl do 70 metrů.



  

Sprint Pispala

Popis terénu:

Rozdílný od obytné zástavby s menšími či většími domy, průmyslovou 
oblastí, částmi lesa a otevřenými prostranstvími např. JMS Norsko.

Převýšení je vyšší než bývá obvyklé na finských sprintech.

Terén dovoluje vysokou rychlost běhu a nabízí řadu voleb postupů.

●



  

Klasická trať a štafety Särkänperä
Popis terénu:

Prostor poblíž terénu Jukoly 2008. Závodní prostor zahrnuje málo podrobné 
oblasti jehličnatých lesů po detailní otevřené skalní oblasti a svahy. 
Průběžnost je většinou dobrá až velmi dobrá, několik pěšin. Výškový rozdíl 
do 60 metrů.



  

Předběžné parametry tratí



  

Závěrečná příprava pro JMS2017

● Datum: 12.-21. 6., letecky, odjezd bude 
upřesněn dle nákupu letenek

● Místo: Tampere, ubytování spíše na zemi, 
strava vlastní s výpomocí RT

● Tréninkové mapy od pořadatelů:

- tréninky v odpovídajících terénech všem 
disciplínám JMS

● Neméně důležitá teoretická a specifická 
běžecká příprava



  

Někteří cze junioři a juniorky...

...už zahájili přípravu. Následujme je, ať 
ukážeme sílu týmu a bez ohledu na soupeře se 
dostaneme nebo příblížeme i ve 
skandinávském terénu hranici svých možností!
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