
 

PROPOZICE SOUTĚŽE „LYŽAŘSKÝ POHÁR BĚŽCE VYSOČINY 2023“ 
Platnost 20. ročník – rok 2023 
 
1.  Určení soutěže 

Soutěž je určena všem rekreačním, kondičním a ostatním sportovcům, bez ohledu na věk a výkonnost. Soutěže se může zúčastnit 
každý  zájemce. Nemusí být členem žádné sportovní organizace. Do soutěže se není potřeba přihlašovat, do hodnocení je zařazen každý, 
kdo se zúčastní některého závodu v sezóně.  
2.   Pořadatel soutěže 

Soutěž pořádá Běžec Vysočiny z. s 
Ředitel soutěže: Mgr. Nováková Hotařová Jana, Srázná 4, Jihlava, tel.:  605 787 548, email: jajih@centrum.cz 
Řídící soutěže a hlavní rozhodčí:   Novák Bohumil, Srázná 4, Jihlava, tel.: 731 480 914, email: novak.beh@seznam.cz 

3.   Pravidla soutěže: 
 Soutěž se řídí vlastním soutěžním řádem Běžce Vysočiny, který vychází z pravidel lyžařských závodů a rekreačního sportu. Pro 
každého zájemce je k vyzvednutí u pořadatelů a je uveden na jeho internetové stránce.  

Ustanovení těchto propozic vychází ze soutěžního řádu a jsou jeho nedílnou součástí. 

4. Hodnocené kategorie a jejich označení:                           
                              

Hlavní kategorie A20 - muži 20 – 39 let (rok nar. 2003–1984) 

Kategorie veteránů B40 - muži 40 – 49 let (rok nar. 1983–1974) 

 B50 - muži 50 – 59 let (rok nar. 1973–1964) 

 B60 - muži nad 60 let (rok nar. 1963 a méně) 

Kategorie žen C20 - ženy 20 – 34 let (rok nar. 2003–1989) 

 C35 - ženy nad 35 let (rok nar. 1988 a méně) 

Kategorie junior A18, C18 - junioři, juniorky 18 – 19 let (rok nar. 2004–2005) 

Kategorie dorost D1, D2 - dorostenci, dorostenky 16 – 17 let (rok nar. 2006–2007) 

Kategorie žák Z1, Z2 - žáci, žákyně 14 – 15 let (rok nar. 2008–2009) 

 Z3, Z4 - žáci, žákyně 10 – 13 let (rok nar. 2010–2013) 

 
5.   Zařazení do kategorie: 
 Každá kategorie se hodnotí samostatně. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na datum. Není 
přípustné přeřazování do kategorie neodpovídající roku narození. U mládeže neplatí výjimky dle roku školní docházky. 
6.   Hodnocení jednotlivce: 

 Výsledky se hodnotí bodově podle dosažených časů, bez ohledu na počet a pořadí závodníků.  Vítěz kategorie obdrží 10 bodů, 
ostatní body podle zpoždění za vítězem v procentech, zaokrouhlené na tisíciny. Za dvojnásobný čas a větší je bodová hodnota 0,001.  Do 
závěrečného hodnocení se každému započítávají čtyři nejlepší výsledky. Vyhodnocen je každý účastník aspoň tří závodů. Při rovnosti bodů 
v celkovém pořadí, rozhoduje lepší bodový zisk pátého závodu, případně dalších závodů.  

7. Rozpis závodů. 
 Na každý závod jsou vypsány podrobné propozice a rozpis. Všechny závody jsou vypsány pro všechny hodnocené kategorie. U 
všech závodů jsou vložené závody pro mládež 9 let a mladší (Z5, Z6, Z7, Z8).  
 Propozice určují předepsanou techniku běhu. V každém závodě s volnou technikou je nutno počítat s její změnou na klasickou, 
nejpozději při zahájení prezence. Kategorie starší žák, žákyně a mladší závodí vždy klasickou technikou. Určují také rozpis a způsob startů. 
Upřednostňován je hromadný start před intervalovým. 

8. Organizační opatření. 
Prezence jednotlivých závodů začíná 90 min. a končí 15 min. před startem. Termíny a časový pořad závodů nejsou pevně 

stanoveny. Termíny a pořadí závodů určuje řídící soutěže ve spolupráci s pořadateli jednotlivých závodů. Přihlíží při tom hlavně na 
momentální sněhové a klimatické podmínky s přihlédnutím k tradičním termínům závodů. Nejspolehlivější informaci o konání závodu zle 
získat na internetové stránce Běžce a nebo na telefonu 731 480 914. Pokud je nutné, s ohledem na výše uvedené podmínky, je možno 
konat dva závody za víkend. Jakého-li údaje z jiných zdrojů, které jsou v rozporu s těmito propozicemi jsou neplatné. Jednotné základní 
startovné v každém závodě je 100 Kč pro kategorie dospělých a junior pro přihlášené on-line. Při přihlášce na místě závodu je startovné 
150 Kč. Pořadatel závodu má právo na úpravu startovného. Vlastní startovní číslo není povoleno. Startovní číslo je přiděleno při prezenci, 
losování se neprovádí. Je připevněno na hrudi, nesmí se zmenšovat a překládat. Při intervalovém startu, závodníci startují v opačném 
pořadí než v jakém přišli k prezenci. Použití audio přehrávačů, rádií a mobilních telefonů závodníkem během závodu není dovoleno. 
Podrobné informace o Běžci na http://bezecvysociny.cz/                                

9.  Podmínky účasti v závodě a v soutěži. 
 Při prezenci každý uvede jméno, příjmení, rok narození. Pro potřebu zpracování výsledků PC technikou, každý účastník, nejméně 
jednou za rok, vyplní prezenční lístek, kde navíc uvede přesné datum narození a příslušnost nebo místo bydliště. Na požádání je povinen 
předložit průkaz totožnosti. 

            Každý jednotlivec svojí prezencí v některém závodě soutěže potvrzuje, že odpovídá za svůj zdravotní stav, je schopen 

absolvovat předepsanou trať, startuje na vlastní nebezpečí, zavazuje se dodržovat pravidla soutěže, dává souhlas k případnému 
mediálnímu zveřejnění své osoby v souvislosti se závodem nebo soutěží a dobrovolně zaplatil startovné. 
10.   Vyhlašování výsledků 
            Při každém závodě se vyvěšují jeho předběžné výsledky. Výsledkové listiny jsou k dispozici na dalším závodě. V prostoru prezence 
je vyvěšováno průběžné pořadí v soutěži. Kompletní výsledky jsou také na výše uvedené internetové stránce.  
            Vyhlášení konečného pořadí poháru a ocenění nejlepších bude provedeno na slavnostním shromáždění. Jeho místo bude 
upřesněno během soutěže. 
            Závodník, který se bez omluvy nedostaví k vyhlášení výsledků a předání cen, ztrácí nárok na získanou cenu. Omluva s oznámením 
zastupujícího se provádí řediteli nebo hlavnímu rozhodčímu. Ten posoudí vážnost a potřebnost omluvy a oznámí ji při vyhlašování. 
Zastupující pak nesmí zaujmout místo na stupních vítězů. 
            Výsledky se vyhlašují při uskutečnění aspoň tří závodů. 

 
11.  Tabulka jednotlivých závodů: 

Poř Dat. Název 
A,B 
km 

C 
km 

 D1,2 
km       

Z1- 4 
km 

Pořada-
tel 

                 Trať      Místo startu 
Hod. 
startu 

mailto:novak.beh@seznam.cz


1.  Řásenská stopa 10 5 5 2-3 
TJ 

Řásná 
Okruh 4,7 km - polní a lesní 
cesty 

Areál TJ Řásná 10,00 

2. 29.1. Jihlavská 15 15 10 5 1-3 BV 
Okruhy běžeckých stop 
Vysoká 

Vysoká u Jihlavy 10,00 

3.  Čeřínek - Nový Hojkov 7,2 3,6 3,6 2 BV 
Okruh 3,6 km – okolí vrchu 
Březina 

Rozcestí Nový 
Hojkov 

10,00 

4.  Javořická 15 15  5 5 2-3 
TJ 

Řásná 
Okruh 4,7 km - polní a lesní 
cesty 

Areál TJ Řásná 10,00 

5.  Studenská 15 15 5 5 1-3 
TJ 

Studená 
Okruh 5 km – polní a lesní 
cesty 

Pohostinství 
v Horním Poli 

11,00 

6.  Zavírání řásenské stopy 10 5 5  2-3 
TJ 

Řásná 
Okruh 4,7 km - polní a lesní 
cesty 

Areál TJ Řásná 10,00 

 
12. Technická opatření. 
          Uvedený rozpis odpovídá ideálním sněhovým podmínkám. Pořadí konání závodů není stanoveno. Závod je možno pro nedostatečné 
podmínky odložit. Při dobrých sněhových podmínkách je možno uspořádat závod s předstihem a až dva závody za víkend. U závodů 
pořádaných BV se může také změnit místo konání závodu. Závod Jihlavská 15 je v kalendáři Českomoravského poháru v běžeckém 
lyžování. Má určen pevný termín a náhradní termín. Změny v programu budou zveřejňovány na internetové stránce 
http://bezecvysociny.cz, v tisku, u řídícího soutěže a pořadatelů závodů.  
 

organizace jméno telefon mobil email 

Řídící soutěže + BV Novák Bohumil  731 480 914 novak.beh@seznam.cz 

TJ Řásná Mgr. Přibyl Petr 567379027 731 040 163 j.p.pribyl@seznam.cz 

TJ Studená Ing. František Holý  724 173 011 hofr51@seznam.cz 

BV + Lyžařské jihlavsko Kratochvíl Martin 567300987 723 583 415 martin.kratochvil@lyzarskejihlavsko.cz 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny při uskutečnění aspoň tří závodů. 
 

13. Počasí.             
               Teplota vzduchu (čl. 387 Pravidel lyžařských závodů): od -15 do – 25o C – ruší se závod kategorií Z5, Z6, Z7, Z8. U ostatních 
přiměřené zkrácení tratě a upozornění na nutnost ochrany. Teplota nižší jak - 25o C – závod se ruší. 
    

 


