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6. závod ČESKOMORAVSKÉHO POHÁRU 2021/22

pořadatel: SKI team VYSOČINA z. s. ve spolupráci s SK Lyžařské Jihlavsko z.s. a Běžec
Vysočiny z.s.

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

datum: 30. 1. 2022 (neděle)

opatření:
Závod se uskuteční!

kontakt:
Jakub Novotný, tel.: 777 807 483, jakub.novotny@skiteamvysocina.cz
(ředitel závodu)
Martin Kratochvíl, tel.: 723 583 415, martin.kratochvil@skiteamvysocina.cz (hlavní
rozhodčí)

centrum závodu:
Pozor: Závod se uskuteční na náhradních tratích v lokalitě Čeřínek u obce Nový
Hojkov. Místo závodu a umístění závodní kanceláře naleznete zde:
https://mapy.cz/s/donunonuma
osada Vysoká u Jihlavy, výchoziště (stadionek) standardních lyžařských běžeckých stop
https://mapy.cz/s/3oNNt, souřadnice: 49°22'22.952"N, 15°32'0.569"E

start: hromadné starty podle kategorií od 10:00 - časy jednotlivých kategorií bude
upřesněny podle počtu přihlášených

primárně jsou kategorie dle rozdělení ČMP: https://www.cmpohar.cz/soutezni-rad/
body do soutěže Běžce Vysočiny budou sekundárně dle kategorií BV:
http://www.bezecvysociny.cz/b.v/BV/Kateg.pdf
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způsob běhu na lyžích: volná technika, pouze Benjamínci, Mini žákyně(ci) a Nejmladší
žactvo klasickým způsobem

měření: Všichni závodníci absolvují závod s čipem. Čipy budou vydávány v prostoru startu.
Čip je třeba vyzvednout s nasazeným startovním číslem alespoň 10 minut před startem.

tratě: jsou situovány na náhorní planině západně od osady Nový Hojkov v nadmořské výšce
700 m n. m., na trasách upravovaných rolbou SK Lyžařské Jihlavsko, z.s.







Kategorie Okruh Trať (aktualizováno
28. 1.)

Benjamínky dívky 2016 a mladší 1 x růžový 0,1 km

Benjamínci kluci 2016 a mladší 1 x růžový 0,1 km

Mini žákyně 2014 / 2015 1 x žlutý 0,5 km

Mini žákyně 2014 / 2015 1 x žlutý 0,5 km

Nejmladší žákyně 2012 / 2013 1 x žlutý 0,5 km

Nejmladší žáci 2012 / 2013 1 x zelený 1,5 km

Mladší žákyně 2010 / 2011 1 x zelený 1,5 km

Mladší žáci 2010 / 2011 1 x modrý 2 km

Starší žákyně 2008 / 2009 1 x modrý 2 km

Starší žáci 2008 / 2009 1 x červený 3 km

Starší žákyně U -15 2007 1 x červený 3 km

Starší žáci U - 15 2007 1 x červený 3 km

Mladší dorostenky U - 16 2006 2 x červený 6 km

Mladší dorostenci U - 16 2006 2 x červený 6 km

Starší dorostenky 2004 / 2005 2 x červený 6 km

Starší dorostenci 2004 / 2005 3 x červený 9 km

Juniorky 2002 / 2003 2 x červený 6 km

Junioři 2002 / 2003 4 x červený 12 km

Ženy 2001 -1983 3 x červený 9 km

Muži 2001 - 1983 5 x červený 15 km

Veteránky 1982 a starší 3 x červený 9 km

Veteráni 1982 a starší 5 x červený 15 km

technické opatření: způsob běhu, rozpis startů, vedení či délka tratí  může být upraven
podle momentálních podmínek.



podmínky účasti: členové SLČR – platný průkaz pro rok 2021/2022 s platnou lékařskou
prohlídkou dle pravidel SLČR, nečlenové SLČR – průkaz totožnosti, startují na vlastní
nebezpečí

přihlášky/prezence: přednostně on-line přihlašování zde. Přihlášku je nutné vyplnit a
odeslat nejpozději do soboty 29. 1. 2022 do 12:00. Platba na místě není možná.
Prezentace 8:00 - 9:15 hod lokalita Nový Hojkov (https://mapy.cz/s/donunonuma).
Dohlášení na místě není možné. Prezentace se účastní pouze jeden zástupce
oddílu/klubu. Pokud platba není dohledatelná na účtu SKI teamu VYSOČINA
(https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2801847673), je nutné doložit provedení platba. Zástupce
klubu také potvrdí, že všichni závodníci splňují platná vládní protiepidemická opatření
(závodníci starší 12 let pravidlo ON či negativní PCR test ne starší 7 dní).

startovné: nejmladší kategorie - startovné se nevybírá, žákovské 100 Kč, a dorostenecké
kategorie 150 Kč, junioři a dospělí 200 Kč. Startovné se platí za každého od prezentovaného
závodníka.

ceny: pro první tři v kategorii diplom a věcné ceny, pro nejlepší ženu a muže v absolutním
pořadí putovní pohár Jihlavské 15, hromadné vyhlášení výsledků neproběhne. Výsledky
budou zveřejňovány průběžně na webové stránce závodu.

občerstvení: čaj
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přístup: od Jihlavy směr Pelhřimov, dále přes Dušejov. Z Dušejova doporučujeme jet přes
Hojkov:

Naopak nedoporučujeme příjezd přes Boršov a místní část Na Bahnech!

parkování:
Dle mapy https://mapy.cz/s/donunonuma nebo pokynů pořadatele. Neparkujte před domy a
příjezdovými cestami v obci.
Parkoviště I je vzdáleno 300 m od centra závodu, Parkoviště II je vzdáleno 400 m od
centra závodu. Z Parkoviště I bude projetá stopa na místo startu resp. cíle. Z obou
parkovišť vede asfaltová cesta do centra závodu.

plánek centra závodu:

https://mapy.cz/s/donunonuma


zajímavosti: Závod má velmi dlouhou historii a tradici, již se jedná o 68. ročník. 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 zimy, v roce 2010 se závod konal opět na
upravených tratích skiareálu Šacberk a od roku 2012 na tratích Lyžařského Jihlavska u
Vysoké u Jihlavy. Další zajímavostí je, že závod se koná pouze v případě zajištění
důstojných sněhových podmínek na trati závodu. Přes tři desítky let patřil k hlavním
organizátorům závodu Josef Kratochvíl. Po jeho skonu se závod koná na počest jeho
památky.



organizační tým:
ředitel závodu/sekretář závodu: Jakub Novotný
hlavní rozhodčí: Martin Kratochvíl
zástupce za ÚBD KSL: Tomáš Telecký
velitel tratí: Alexandr Nekvinda
velitel stadionu: Ondřej Hromádka
startovní rozhodčí: Libor Fortelný
cílový rozhodčí: Ferdinand Vala
časomíra a výsledky: Luděk Šír - Championchip
traťový rozhodčí: Petr Kratochvíl, Pavel Kratochvíl

Pořadatel akce:

Běžec Vysočiny



Partneři akce:

Speciální poděkování:
● majitelé závodem dotčených pozemků za jejich souhlas s vedením lyžařských tratí
● obyvatelé osady Vysoká za toleranci s pořádáním akce

https://www.alcus.cz/
https://www.aranzservis.cz/

