JIHLAVSKÁ 15 - PROPOZICE ZÁVODU
pořadatel: SK Lyžařské Jihlavsko z.s. a Běžec Vysočiny z.s.
centrum závodu: osada Vysoká u Jihlavy, výchoziště (stadionek) lyžařských běžeckých
stop https://mapy.cz/s/1jnBE, souřadnice: 49°22'22.952"N, 15°32'0.569"E
datum: 8.1.2017
start: hromadné starty podle kategorií
10:00 hod. žáci Z5, Z6, předškolní Z7, Z8 - hromadně
10:15 hod. muži A20, B40, B50, B60, junioři A18 - hromadně
10:30 hod. ženy C20, C35, juniorky C18, dorost D1, D2 - hromadně
10:45 hod. žáci Z1, Z2, Z3, Z4 - hromadně
způsob běhu na lyžích: volná technika (tzn. bude připravena stopa na klasický styl i pás na
bruslení, absolvovat trať tedy lze libovolnou lyžařskou technikou podle vlastní strategie a
možností)
technické opatření: způsob a rozpis startů může být upraven podle momentálních
podmínek.
tratě: jsou situovány severozápadně od osady Vysoká u Jihlavy, strojově upravovaných
spolkem Lyžařské Jihlavsko, zákres tratí v níže uvedeném plánku
muži A20, B40
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1x5

5 km

žáci, žákyně 14-15 let Z1, Z2
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žáci, žákyně 12-13 let Z31, Z41
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žáci, žákyně 10-11 let Z32, Z42
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žáci, žákyně 7 -9 let Z5, Z6
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chlapci, dívky 4 - 6 let Z7, Z8

1x 0,5

0,5 km

prezence: 8:45 - 9:45 hod buď v centru závodu nebo v požární zbrojnici uprostřed obce,
bude označeno.
startovné: dospělí 80 Kč, mládež 20 Kč (veškerý finanční příjem ze startovného z tohoto
závodu je kompletně věnován na úpravy stop na okruhu Nový Hojkov v průběhu sezóny,
všichni pořadatelé se předem vzdali proplacení jakýchkoli náhrad.)
ceny: pro první tři v kategorii diplom, pro nejlepšího muže a ženu v absolutním pořadí
putovní pohár Jihlavské 15
občerstvení: čaj
přístup: od Jihlavy směrem přes Pístov, od Třeště okolo obce Popice, vizte
parkování:

https://mapy.cz/s/1jnA0, souřadnice: 49°22'22.002"N, 15°32'5.706"E - parkoviště s nízkou
kapacitou parkovacích míst. Pokud budete parkovat přímo v osadě Vysoká nebraňte,
prosím, ve vjezdu a výjezdu místním obyvatelům. Uprostřed obce je dále točna autobusu,
autobus zde projíždí po 12 hodině, je nutné umožnit jeho průjezd. Další parkovací kapacity
jsou na rozcestí Okrouhlík/Vysoká nebo u bývalých kasáren Pístov, odtud vede do centra
závodu strojově upravená stopa na klasiku (bez stoupání či klesání, cca 1-1,5 km od obce).
zajímavosti: Závod má velmi dlouhou historii a tradici. První ročník byl v roce 1954. Z počátku
se závod konal na území města Jihlavy se startem u současného zimního stadionu v Tyršově
ul., později „U Lyžaře“ v Jihlavě a dále pak na Čeřínku. Do roku 1985 bez přerušení. Později
se několik ročníku neuskutečnilo pro nedostatečné sněhové podmínky. Jeho úspěšně
obnovená tradice v letech 2003, 2004 na upravených tratích u Nového Hojkova a 2005, 2006,
na upravených tratích skiareálu Šacberk ve Zborné, další roky byl závod přerušen pro
nepříznivé zimu, v roce 2010 se závod konal opět na upravených tratích skiareálu Šacberk a
v roce 2012 na tratích Lyžařského Jihlavska u Vysoké u Jihlavy. Další zajímavostí je, že závod
se koná pouze v případě velmi dobrých sněhových podmínek. Přes tři desítky let patřil k
hlavním organizátorům závodu Josef Kratochvíl. Po jeho skonu se závod koná na počest jeho
památky.
ředitel závodu: Martin Kratochvíl
hlavní rozhodčí: Petr Kratochvíl
časomíra, výsledky: Bohumil Novák
vrchník tratí, sekretář závodu: Jakub Novotný
startovní a cílový rozhodčí: Milan Koten
traťový rozhodčí: Marek Doležal

