
ROZPIS NOMINAČNÍCH ZÁVODŮ NA JMS 2014 
V BULHARSKU 

OBECNÉ INFORMACE:

Termín: 

• 23.5. dráha č. 2  Ústí nad Orlicí (změna místa oproti nominačním kritériím!!!)
• 27.5. dráha č. 3 Praha
• 31.5. klasická trať Sokolí skály (Vrbno pod Pradědem)
• 1.6. sprint Karlova Studánka
• 8.6. krátká trať při ŽA TBM

Právo startu: závodníci kategorie DH20 a DH18 s licencí E, R a A pro rok 2014 

Přihlášky: do 12.5. e-mailem, přihláškový formulář je ke stažení na reprewebu. Na závod na krátké trati 
se hlašte přes své oddíly do své kategorie (D18 a D20 resp. H18 a H20 budou mít stejnou trať).

Úhrada: veškeré platby vždy v hotovosti na místě jednotlivých závodů 

Informace: na pavel.kosarek@seznam.cz nebo 608 444 596 a na reprewebu

DRÁHOVÝ TEST č. 2 

Termín:  pátek 23.5. 2014  

Místo: Ústí nad Orlicí (změna místa oproti nominačním kritériím!!!) - atletický stadion, 
49°58'40.824"N, 16°23'20.636"E

Sraz: v pátek 23.5. do 18:00 hod. (šatny budou otevřeny od 17:30 hod., start po vlnách od 18:15 hod.

Doprava: individuální

Ubytování: na postelích (150,- Kč/noc) – Domov mládeže Česká Třebová

Stravování: pro dostatečný počet zájemců lze objednat páteční večeři (70,- Kč) a sobotní snídani (50,- 
Kč)

Cena: 0,- Kč (mimo ubytování a stravování)

Poznámka: test proběhne společně s výběrem dorostu. Do běhů budete rozděleni podle kategorie tzn. že 
účastníci juniorských nominaček poběží kategorii juniorek resp. juniorů. 

mailto:pavel.kosarek@seznam.cz


DRÁHOVÝ TEST č. 3 

Termín: úterý 27.5. 2014  

Místo: Praha 4 – Chodov, ZŠ Pošepného náměstí, 50°1'51.129"N, 14°28'51.062"E

Sraz: v úterý 27.5. v 17:15 hod. před vstupem do šaten viz mapka, start po vlnách od 18:00 hod.

Doprava: individuální

Cena: 0,- Kč 

Poznámka: atletický ovál má 333,3 m, tartan, http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-
areal-hrabakova



NOMINAČNÍ ZÁVOD NA KLASICKÉ TRATI A VE SPRINTU

Termín:  sobota 31.5. 2014 (klasická trať), neděle 1.6.2014 (sprint) 

Centrum závodů: Sportovní gymnázium Vrbno pod Pradědem, 50°6'58.340"N, 17°22'44.046"E viz 
mapka

Start: intervalový, sobota 10:00 hod., neděle 11:30 hod.
 
Doprava: individuální

Ubytování: v budově sportovního gymnázia na matracích a ve vlastních spacácích 70,- Kč/noc možno 
už od pátku nebo vlastní (doporučujeme např. http://www.penzionuhradilu.cz/)

Stravování: pro dostatečný počet zájemců lze objednat sobotní večeři (65,- Kč) a sobotní a nedělní 
snídani (35,- Kč)

Cena: 60,- Kč/závod 

Mapy: sobota – Sokolí skály 1:15 000 (r. 2009, část. revize 2014), neděle – Karlova Studánka 1:4 000 (r. 
2013)

Terén: sobota – horský, kopcovitý, místy výskyt kamenů a skal, množství porostových detailů, různě 
průběžné hustníky; neděle – lázeňské centrum.

Poznámka: pokyny k závodům budou vydány v týdnu před akcí

NOMINAČNÍ ZÁVOD NA KRÁTKÉ TRATI

Termín: neděle 8.6. 2014 jako součást závodu ŽA pořadaného oddílem TBM

Web: http://www.tbm.cz/2014-ob-za/

Organizace závodu: vše si zařizujete přes své oddíly jako jiný závod. 

Poznámka: stejná trať pro kategorie H18 a H20 resp. D18 a D20. Hlašte se do kategorie, v které běžně 
závodíte. 


