
ROZPIS NOMINAČNÍCH ZÁVODŮ NA JMS    
2016 VE ŠVÝCARSKU

OBECNÉ INFORMACE:

Termín:

• 19. 5. dráha č. 2 Praha 
• 3. 6. dráha č. 3 Brno
• 4. 6. sprint Ivančice - trať při ŽA BBM
• 11. 6. klasická trať (mapa Rájec 2014)
• 12. 6. krátká trať (mapa Rájec 2014)

Právo startu: závodníci kategorie DH20 a DH18 závodící v sezóně 2016 v žebříčku A.

Přihlášky: zájemci o dráhu č. 2 do 17. 5., jinak do 30. 5. e-mailem na pavel.kosarek@seznam.cz, 
přihláškový formulář je ke stažení na reprewebu. Přihláška na závod ve sprintu a dráhu č. 3 je pouze 
informativní. Na závod ve sprintu se hlaste přes své oddíly do své kategorie (D18 a D20 resp. H18 a 
H20 budou mít stejnou trať), na dráhu č. 3 přes přihláškový systém Dorostu ČR (až bude 
zprovozněno).

Úhrada: veškeré platby vždy v hotovosti na místě jednotlivých závodů.

Informace: na pavel.kosarek@seznam.cz nebo 608 444 596 a na reprewebu.

DRÁHOVÝ TEST č. 2

Termín: čtvrtek 19. 5. 2016

Místo: UK FTVS, José Martího, Praha 6 - Veleslavín, 50.0920350N, 14.3324939E, 
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-321.html. K dispozici budou šatny a sprchy.

Sraz: ve čtvrtek 19. 5. v 17:45 hod. před hlavním vchodem fakulty viz mapka níže, start po vlnách od 
18:30 hod.

Doprava: individuální.

Cena: 0,- Kč.

Poznámka: k tomuto testu už nebudou vydány další pokyny. V případě dalších dotazů mě kontaktujte.

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-321.html


DRÁHOVÝ TEST č. 3

Termín: pátek 3. 6. 2016 odpoledne

Místo: Brno

Poznámka: test proběhne společně se skupinou Dorostu ČR. Do běhů budete rozděleni podle kategorie
tzn. že účastníci juniorských nominaček poběží kategorii juniorek resp. juniorů. Bližší informace 
budou následovat, případně sledujte i http://vd-ob.cz/ .

NOMINAČNÍ ZÁVOD VE SPRINTU

Termín: sobota 4. 6. 2016 jako součást závodu ŽA pořádaného oddílem BBM

Web: http://cp2016.betaursus.cz/

Organizace závodu: vše si zařizujete přes své oddíly jako jiný závod.

Poznámka: stejná trať pro kategorie H18 a H20 resp. D18 a D20. Hlašte se do kategorie, v které běžně 
závodíte.

NOMINAČNÍ ZÁVOD NA KLASICKÉ A KRÁTKÉ TRATI

Termín: sobota 11. 6. 2016 (klasická trať), neděle 12. 6. 2016 (krátká trať)

Centrum závodů: Základní škola Nová Role, 50.2709125N, 12.7835800E viz mapka.

http://cp2016.betaursus.cz/
http://vd-ob.cz/


Start: intervalový, sobota 11:00 hod., neděle 10:00 hod.

Doprava: individuální. V případě nějakých volných míst budete včas informováni. Ten, kdo bude brát 
auto, ať ho prosím založí na reprewebu. Na shromaždiště obou závodů se bude dát dojít z ubytování 
pěšky.

Ubytování: v tělocvičně základní školy na vlastních karimatkách a ve vlastních spacácích 90,- Kč/noc 
možno už od pátku nebo vlastní.

Stravování: nezajišťujeme.

Cena: 70,- Kč/závod

Mapy: sobota – Rájec 2014 1:15 000 (r. 2014, část. revize 2016), neděle – Rájec 2014 1:10 000 (r.
2014, část. revize 2016)

Terén: sobota i neděle – horský s náročnou podložkou, kopcovitý, místy výskyt kamenů a skalní srázů,
hustá síť komunikací. 

Poznámka: pokyny k závodům budou vydány v týdnu před akcí.

5. 5. 2016
Košík


