
SK SKOL Brno a VSK Univerzita Brno 

pořádá z pověření Krajského svazu lyžařů Jihomoravského kraje 

 

Přebor Jihomoravského kraje 

a 4. závod ČMP 

 
Termín: 12. 1. 2019 

Místo konání: Areál Sportovního klubu Nové Město na Moravě – Vysočina Aréna 

Zp ů sob b ě hu: Klasicky 

Starty: Všechny kategorie po starší žactvo (včetně) – intervalově. 
                                    Kategorie od mladšího dorostu hromadně. 
Kategorie a disciplíny :  

Kategorie Ročník narození Délka tratě 

 
Benjamínky  2013 a mladší 100 m 

Benjamínci  2013 a mladší 100 m 

Mini žákyn ě  2011 - 2012  300 m 

Mini žáci  2011 - 2012 300 m 

Žákyn ě  nejmladší 2009 - 2010  500 m 

Žáci nejmladší  2009 - 2010  500 m 

Žákyn ě  mladší  2007 - 2008  1 km 

Žáci mladší  2007 - 2008  2 km 

Žákyn ě  starší  2005 - 2006  2 km 

Žákyn ě  starší 2004 3 km 

Žáci starší  2005 - 2006  3 km 

Žáci starší 2004 4 km 

Dorostenky mladší  2003   4 km 

Dorostenci mladší  2003   5 km 

Dorostenky starší  2001 - 2002  5 km 

Dorostenci starší  2001 - 2002  8 km 

Juniorky, Ženy 2000 - starší  5 km 

Junio ř i, Muži  1980 - 2000 10 km 

Veteráni  1979 a starší  10 km 

 
POŘADATEL MÁ PRÁVO NA ZM Ě NU ZPŮSOBU BĚHU A DÉLKY TRATÍ.  
Oznámení o změnách bude zasláno přihlášeným klubům a jedincům včas a uveřejněno na 
www.mojebezky.cz ,  www.sk-skol.cz  
P ř i malé ú č asti v jednotlivých kategoriích, možnost spole č ných startů   kategorií se stejnou délkou 
trati!!! 
 
Startují: Závodníci a závodnice bez omezení VT. 
Podmínky ú č asti: Členové SLČR – platný průkaz pro rok 2019 s platnou lékařskou prohlídkou  

dle pravidel SLČR.   
Nečlenové SLČR – startují na vlastní nebezpečí. 

P ř ihlášky: Prostřednictvím přihlašovací aplikace, kterou preferujeme:  
 https://goo.gl/forms/IaEhNMblfmmXPxZn2  
 nebo  e-mailem  v excel tabulce na    korvas@cesa.vutbr.cz 
  nejpozději do 10. 1. 2019 do 22:00 hod. 

Bude možnost výjimečného přihlášení jednotlivců 12. 1. od 8:00-9:00 
 

http://www.mojebezky.cz/
http://www.sk-skol.cz/
https://goo.gl/forms/IaEhNMblfmmXPxZn2


Losování : Startovní čísla budou losována, závodníci přihlášení v den závodu 
 budou zařazeni na konec startovního pole . 

 
Závodní kancelá ř: Budova Office Area SK Nové Město na Moravě. 
 
Prezentace: Od 8:00 do 9:20 hod.  v závodní kanceláři. 
 
Výdej startovních  č ísel:   u prezentace v závodní kanceláři do 9:30 hod. 
 
Startovné : 30,- Kč mladší a starší žactvo  

50,- Kč dorost, junio ř i a dosp ě lí  
Neplatí benjamínci, mini žactvo a nejmladší žactvo. 
Startovné se vybírá za každého prezentovaného závodníka!!! 

 
Servisní bu ň ka: 500,- Kč + záloha 200,- Kč na klíč. 
 
Ceny : První tři ve všech kategoriích získávají diplom a drobné ceny. 
 
Léka ř ská služba : Okresní nemocnice Nové Město na Moravě. 
 
Zrušení závodu : V případě nepříznivých povětrnostních podmínek může být závod zrušen  

a to jeden den před konáním závodu. Oznámení bude vyvěšeno na stránkách 
www.mojebezky.cz ,  www.sk-skol.cz  a SK Nové Město na Moravě.  
Všem přihlášeným bude zaslán informační e-mail. 

 
Obratnostní soutěž pro kategorie: Benjamínci(ky) až Žactvo mladší 
V době hlavního závodu (10:00 – 11:30) bude ve Vysočina aréně probíhat obratnostní soutěž pro uvedené 
věkové kategorie. Každému soutěžícímu bude změřen čas, pro nejlepší je připravena odměna.  
Pravidla a místo OBRATNOSTNÍ SOUTĚŽE bude vyvěšeno v místě konání. 
 
Časový rozpis závodu: 
Prezentace: Od 8:00 do 9:20 hod. v závodní kanceláři. 
Start závodu: První kategorie v 10:00 hod. 
Vyhlášení výsledků: 1. část  po doběhu žákovských kategorií, 
 2. část  po doběhu dorostu, dospělých a veteránů.  
 
Č inovníci závodu : Ředitel závodu: Pavel Korvas 

Hlavní rozhodčí: Jan Vřešťál  
Sekretář závodu: Pavel Korvas 
Velitel tratí: Jiří Korbelář 
Velitel stadionu: Josef Švanda 
Zástupce ÚBD KSL JMK:  Tomáš Telecký 

 
 
 Pavel Korvas        Jan Vřešťál         Tomáš Telecký  
Ředitel závodu Hlavní rozhodčí závodu Předseda UBD KSL JMK 

 
 

                                                

http://www.mojebezky.cz/
http://www.sk-skol.cz/

