
Sportovní klub nové MěSto na Moravě
pořádá 

MiStrovStví ČeSké republiky 
v běhu na lyžích doSpělých a doroStu
83. roČník Zlaté lyže ČeSkoMoravSké vrchoviny   

28. 1.—30. 1. 2022 

areál vySoČina areny  
v novém Městě na Moravě

____________________

propoZice
  

PARTNEŘI SK NMNM

PARTNEŘI SLČR

dodAvATEL cEN 
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Kategorie a disciplíny
kategorie 28. 1. 2022 29. 1. 2022 31. 1. 2022
U16W Sprint C FIS 4 km V int. start FIS 5 km C mass FIS
U16M Sprint C FIS 5 km V int. start FIS 7,5 km C mass FIS
U18W Sprint C FIS 5 km V int. start FIS 7,5 km C mass FIS
U18M Sprint C FIS 7,5 km V int. start FIS 10 km C mass FIS
Ženy a U20W Sprint C FIS 5 km V int. start FIS 10 km C mass FIS
Muži a U20M Sprint C FIS 10 km V int. start FIS 15 km C mass FIS

Účast: všichni závodníci musí mít zaregistrován aktivní FIS kód. 

kontakt:  Josef Gabriel, 775 994 290, josef.gabriel@vysocina-arena.cz

přihlášky:  Zástupce oddílu do 26. 1. 2022 do 20:00 elektronicky na adrese www.czech-ski.com

Závodní kancelář:  Office Area – přízemí administrativní budovy SK

Startovné:  Startovné 200,- Kč se platí za prezentovaného závodníka. 
Startovné bude vybíráno v hotovosti při prezentaci. 

předpis:   Závodí se podle ICR FIS a tohoto rozpisu. Případné změny jsou vyhrazeny rozhod-
nutí soutěžního výboru.

protesty:  Podle FIS ICR, článek 361. 

přeložení nebo 
zrušení závodu:  V případě nepříznivých sněhových podmínek bude po dohodě s STK ÚBD SLČR 

závod zrušen nebo přeložen. V takové, případě bude informace zveřejněna nejpoz-
ději 24. 1. 2022 na stránkách www.czech-ski.com a  www.vysocina-arena.cz  

pojištění: Závodníci SLČR a jejich doprovod jsou pojištěni souhrnnou pojistnou smlouvou. 
Info na www.czech-ski.com

ubytování:  Viz soupis a informace z ÚBD SLČR

parkování: Parkování na vyhrazeném parkovišti, dbejte pokynů pořadatelské služby .

Servisní buňky: Cena za servisní buňku 500 kč / den, za dvojbuňku 1000 kč / den. Záloha na klíč 
200 Kč. V případě, že buňku sdílí více oddílů se cena rozpočítává.

 Klíče od mazacích buněk budou vydávány na základě rozpisu v závodní kanceláři. Rozpis na základě 
přihlášek. 

 Na základě zkušeností z proběhlých závodů platí v buňkách zákaz nastavování radiátorů na vyš-
ší než 2. stupeň topení!!! Ten je dostatečný k vyhřátí buněk. Nastavení na vyšší teplotní stupeň 
často končí vypálením zásuvky s rizikem vzniku požáru. Nastavení topení budeme v průběhu ví-
kendu kontrolovat a jeho překročení pokutovat až do výše 500 Kč za každý prohřešek. Poučení 
o tomto nařízení budete podepisovat i při převzetí klíčů v závodní kanceláři.

Zdravotní služba:  Nemocnice Nové Město na Moravě a v době konání závodu bude lékařská služba  
v prostoru lyžařského stadionu

různé:  =>  upozornění: dle pravidel ICR jsou nově upravená pravidla pro předjíždění viz.: 
  343.10

 =>  program závodu se může změnit nebo upravit na základě aktuálních 
  protiepidemických opatření 
 =>  za neodevzdané st. číslo bude vysílající složce účtována částka 1000,- Kč
 =>  za neodevzdaný čip bude vysílající složce účtována částka 300,- Kč
 =>  diváci a nečlenové SLČR se účastní závodu na vlastní nebezpečí
 =>  za odložené věci pořadatel neručí 
 =>  vítěz a vítězka nedělního závodu s hromadným startem bude současně  

  oceněn jako vítěz 83. ročníku Zlaté lyže Českomoravské vrchoviny za rok 2022

mailto:josef.gabriel%40vysocina-arena.cz?subject=%C5%BD%C3%A1dost%3A%20Info%20k%20M%C4%8CR%202022
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Hlavní činovníci závodu
TD / TD FIS Peter Ďurčo (SVK) Ředitel závodu Josef Gabriel
ATD Jan Hamr Hlavní rozhodčí Dagmar Hromádková
Zástupce STK Ondřej Szabó Předseda org. výboru Jan Skřička

Sekretář závodu Josef Podařil

Program závodů

čtvrtek 27. 1. 2022   
od 9:30  umožněn vstup do areálu, výdej klíčů od servisních buněk  
14:00 – 16:00      prezentace v závodní kanceláři – řídí se aktuálními nařízeními SLČR
14:00 – 16:30  oficiální trénink – řídí se aktuálními nařízeními pořadatele
18:00   porada a losování – online (přesná podoba bude upřesněna)

pátek 28. 1. 2020 
Startovní čísla budou distribuována do každé buňky ráno
8:00 – 9:25  oficiální trénink dorost - řídí se aktuálními nařízeními pořadatele
9:30   start kvalifikace dorost
cca 10:30  start finále dorostu
11:45   vyhlášení výsledků dorost

12:00 – 12:55  oficiální trénink dospělí - řídí se aktuálními nařízeními pořadatele
13:00   start kvalifikace dospělí
cca 14:15  start finále dospělí
16:10   vyhlášení výsledků dospělí
16:30 – 17:30  oficiální trénink - řídí se aktuálními nařízeními pořadatele
18:00   porada a losování – online nebo mailem

sobota 29. 1. 2022  
Startovní čísla budou distribuována do každé buňky ráno
8:00 – 9:25  oficiální trénink - řídí se aktuálními nařízeními pořadatele
9:30   start první kategorie - dorost
12:00   vyhlášení výsledků – dorost
12:30 – 13:25  oficiální trénink - dospělí
13:30    start první kategorie – dospělí
15:15   vyhlášení výsledků – dospělí
15:30 – 16:30  oficiální trénink - řídí se aktuálními nařízeními pořadatele

17:00   porada a losování – online nebo mailem

neděle 30. 1. 2022 
Startovní čísla budou distribuována do každé buňky ráno
8:00 – 9:25  oficiální trénink - řídí se aktuálními nařízeními pořadatele
9:30   start první kategorie - dorost
12:00   vyhlášení výsledků – dorost
12:30 – 13:25  oficiální trénink - dospělí
13:30    start první kategorie – dospělí

15:15   vyhlášení výsledků – dospělí

* Čas tréninku bude upřesněn na poradě vedoucích týmů
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vyhlášení vítězů:  každý den 30 minut po dojetí posledního závodníka.

Tento rozpis byl schválen STK SLČR (Ondřej Szabó, Michal Kučera st.)  


