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PROPOZICE ZÁVODU 

verze 1.0 (25. 1. 2022 22:30) 

 
5. závod ČESKOMORAVSKÉHO POHÁRU 2022/23 

Mistrovstvi JMK ve sprintu 

 

pořadatel: SKI team VYSOČINA z. s. a SKBR SK SKOL Brno ve spolupráci se Spolkem 

LYŽAŘSKÉ JIHLAVSKO. 

 

webové stránky závodu: https://www.skiteamvysocina.cz/ji15 

webové stránky poháru: https://www.cmpohar.cz/ 

 

datum: 29. 1. 2023 (neděle) 

 

  

kontakt:  

Jakub Novotný, tel.: 777 807 483, jakub.novotny@skiteamvysocina.cz  

 (ředitel závodu) 

Tomáš Telecký, tel.: 734 202 222, telecky.tomas@seznam.cz (hlavní rozhodčí) 

 

 

Vzhledem k nedostatku přírodního sněhu závod proběhne formou sprintu na okruhu s 

technickým sněhem v jihlavském areálu Český mlýn, který je realizován zejména díky podpoře 

Statutárního města Jihlava, Služeb města Jihlavy s.r.o. a společnosti ENVIROPOL s. r. o.  

centrum závodu: sportovně relaxační areál Český mlýn, Jihlavy, 

https://mapy.cz/s/homeluboto, souřadnice: N 49°24.33648', E 15°34.69808' 

WC bude k dispozici 

el. zásuvky nejsou k dispozici 

start: kvalifikace od 10:00 -  sprintové starty dle rozpisu (od kategorie mladších žáků formou 

norského sprintu) 

detailní časový harmonogram bude zveřejněn nejpozději v sobotu 28. 1. do 18:00 

primárně jsou kategorie dle rozdělení ČMP: https://www.cmpohar.cz/soutezni-

rad/  

. 
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způsob běhu na lyžích: klasická technika (profil tratě je vhodný i pro soupaž)   

trať: je situována na rovinatém okruhu s technickým sněhem s jednou krátkou umělou 

terénní nerovností (převýšení 3m) 

plánek okruhu bude doplněn dle aktuální upravené délky (cca. 500 m) 
 

Kategorie Trať 

Benjamínky dívky 2017 a mladší  0,3 km 

Benjamínci kluci 2017 a mladší  0,3 km 

Mini žákyně 2015 / 2016  0,3 km 

Mini žákyně 2015 / 2016  0,3 km 

Nejmladší žákyně 2013 / 2014  0,5 km 

Nejmladší žáci 2013 / 2014  0,5 km 

Mladší žákyně 2011 / 2012  1 km 

Mladší žáci 2011 / 2012  1 km 

Starší žákyně 2009 / 2010  1 km 

Starší žáci 2009 / 2010  1 km  

Starší žákyně U -15 2008  1 km 

Starší žáci U - 15 2008  1 km  

Mladší dorostenky U - 16 2007  1 km 

Mladší dorostenci U - 16 2007  1 km 

Starší dorostenky 2005 / 2006  1 km 

Starší dorostenci 2005 / 2006  1 km 
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Juniorky 2003 / 2004  1 km 

Junioři 2003 / 2004  1 km 

Ženy 2002 -1984  1 km 

Muži 2002 - 1984  1,5 km 

Veteráni 1983 a starší  1,5 km 

 

od kategorie mladší žáci/žákyně se bude jednat o norský sprint formou kvalifikace a 3 
rozjížděk pro všechny závodníky 

 
technické opatření: způsob běhu, rozpis startů, vedení či délka tratí může být upraven 

podle momentálních podmínek.  

podmínky účasti: členové SLČR – platný průkaz pro rok 2022/2023 s platnou 

lékařskou prohlídkou dle pravidel SLČR  

nečlenové SLČR – průkaz totožnosti, startují na vlastní nebezpečí  

přihlášky/prezence: přednostně on-line přihlašování zde.1 (případně zaslat řediteli závodu 

hromadnou přihlášku za oddíl v tabulce). Přihlášku je nutné vyplnit a odeslat nejpozději do 

pátku 27. 1. 2023 do 23:59. Prezentace se účastní pouze jeden zástupce oddílu/klubu. 

Prezentace 8:30 - 9:30 hod, dřevěný stánek v bezprostřední blízkosti vstupu na závodní 

okruh.  Dohlášení na místě není možné.  

startovné: nejmladší kategorie - startovné se nevybírá, žákovské 100 Kč, a dorostenecké 

kategorie 150 Kč, junioři a dospělí 200 Kč. Startovné se platí za každého přihlášeného 

závodníka jednotlivě či za celý tým. Uhraďte na bankovní účet  2801847673/2010, do zprávy 

pro příjemce uveďte „Ji15 – vaše jméno a příjmení či klub“ (částka musí být připsána na tento 

účet nejpozději do 28. 1. 2023.  

ceny: pro první tři v kategorii diplom, případně věcné ceny  

výsledky: budou zveřejněny na webové stránce závodu 

 

občerstvení v místě:  čaj 
    další možnost je v nedalekém obchodním centru  

přístup: v Jihlavě na konci ulice Mostecká  

 
1 https://forms.gle/5Mrr95RCS6b5GhHK6  
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parkování: parkování je možné na parkovišti areálu Český mlýn (P1) a u tenisových kurtů 
(P2, P3), mapa zde: https://mapy.cz/s/jarupasabu 
(v případě zaplnění kapacity je možné parkovat obchodního centra přes řeku Jihlavu: 
https://mapy.cz/s/balopadasa) 

organizační tým:  

ředitel závodu/sekretář závodu: Jakub Novotný (SKI team VYSOČINA) 

hlavní rozhodčí: Tomáš Telecký (SKBR SK SKOL Brno) 

zástupce za ÚBD KSL:  

velitel tratí: Martin Kratochvíl (SKI team VYSOČINA) 

velitel stadionu: Ferdinand Vala (SKI team VYSOČINA)  

startovní rozhodčí:  SKBR SK SKOL Brno 

cílový rozhodčí: SKBR SK SKOL Brno 

časomíra a výsledky:  

traťový rozhodčí: Petr Kratochvíl (SKI team VYSOČINA) 

 

Pořadatelé akce: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři akce: 
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