
SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

pořádá 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
V BĚHU NA LYŽÍCH DOSPĚLÝCH A DOROSTU 

21. — 24. 1. 2021 

areál VYSOČINA ARENY  
v Novém Městě na Moravě

____________________

PROPOZICE
  

PARTNEŘI SK NMNM

PARTNEŘI SLČR



2

KATEGORIE A DISCIPLÍNY
Kategorie 22. 1. 2021 23. 1. 2021 24. 1. 2021

U16W Sprint K MČR FIS 4 km K int. start MČR FIS 5 km V MASS MČR FIS

U16M Sprint K MČR FIS 5 km K int. start MČR FIS 7,5 km V MASS MČR FIS

U18W Sprint K MČR FIS 5 km K int. start MČR FIS 7,5 km V MASS MČR FIS

U18M Sprint K MČR FIS 7,5 km K int. start MČR FIS 10 km V MASS MČR FIS

Ženy a U20W Sprint K MČR FIS 5 km K int. start MČR FIS 10 km V MASS MČR FIS

Muži a U20M Sprint K MČR FIS 10 km K int. start MČR FIS 15 km V MASS MČR FIS

Účast: Všichni závodníci musí mít zaregistrován aktivní FIS kód. 
 Limit zahraničních závodníků je stanoven na 50 (o pořadí rozhoduje datum podání přihlášky).
Důležité upozornění: Na prvním závodě, kterého se závodník v dané zimní sezóně zúčastní, musí předložit registrační průkaz 

s potvrzenou oddílovou příslušností (hostováním) a potvrzením o lékařské prohlídce. Přihlášení cizinci se 
musí prokázat Mezinárodní licencí. Všichni závodníci musí mít zaregistrován aktivní FIS kód. 

Kontakt: Josef Gabriel, 775 994 290, josef.gabriel@vysocina-arena.cz
Přihlášky:  Zástupce oddílu do 20. 1. 2021 do 20:00 elektronicky na adrese www.czech-ski.com

 Vstup do areálu: Vstup do areálu Vysočina Areny bude umožněn pouze členům výprav a sportovcům, 
kteří se prokáží platným negativním testem na onemocnění COVID-19. Sportovci a členové realizačního 
týmu budou označeni identifikační páskou opravňující ke vstupu do areálu. Páska je nepřenosná.

 Na základě nařízení hlavního hygienika ČR organizátor zajistí vstupní filtr do areálu konání sportovní 
akce (změření teploty a sběr selfreporting formuláře, který je přílohou těchto propozic) u všech osob, 
které vstupují do areálu konání akce. Osobě, která nevyplní selfreporting formulář, nebo jí bude namě-
řena teplota vyšší než 37,5 °C, nebude vpuštěna do areálu závodu.

Závodní kancelář:  V 1. NP administrativní budovy Office Area. Vstup pouze pro vedoucí jednotlivých týmů. Vstup do budo-
vy Office Area pouze jednotlivě.

Startovné:  Startovné 100,- Kč se platí za prezentovaného závodníka na každý závodní den.  Zahraniční závodníci 
100,- Kč nebo 5 € za každý závodní den. Startovné bude vybíráno v hotovosti při prezentaci. 

Předpis:   Závodí se podle pravidel lyžařských závodů FIS ICR a tohoto rozpisu. Případné změny jsou vyhrazeny 
rozhodnutí 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 nejpozději 20. 1. 2021 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:  Každý na náklady svého klubu.
Doprava a stravování: Každý na náklady svého klubu.
Úhrada: 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 budeme vydávat na základě rozpisu v závodní kanceláři od čtvrtka 21.1. od 
9:30. Vstup do areálu před touto hodinou nebude nikomu umožněn.

 Na základě zkušeností z proběhlých závodů platí v buňkách zákaz nastavování radiátorů na vyšší než 2. 
stupeň topení!!! Ten je dostatečný k vyhřátí buněk. Nastavení na vyšší teplotní stupeň často končí vypá-
lením zásuvky s rizikem vzniku požáru. Nastavení topení budeme v průběhu víkendu kontrolovat a jeho 
překročení pokutovat až do výše 500 Kč za každý prohřešek. 

Zdravotní služba:  Nemocnice Nové Město na Moravě a v době konání závodu bude lékařská služba  
v prostoru VYsočina Areny (závodní kancelář).

Různé:  => za neodevzdané st. číslo bude vysílající složce účtována částka 1000,- Kč
 => za neodevzdaný čip bude vysílající složce účtována částka 300,- Kč
 => za odložené věci pořadatel neručí 



3

HLAVNÍ ČINOVNÍCI ZÁVODU

TD FIS Zora Honzlová Ředitel závodu Josef Gabriel

ATD Kateřina Ondrová Hlavní rozhodčí Dagmar Hromádková

Zástupce STK Michal Kučera, Petr Mach Předseda org. výboru Jan Skřička

Sekretář závodu Barbora Tomešová

PROGRAM ZÁVODŮ

čtvrtek 21. 1. 2021 
od 9:30   otevření areálu / výdej klíčů od servisních buněk
14:00 – 16:30      prezentace v závodní kanceláři – v objednaném čase
14:00 – 16:30  oficiální trénink – řídí se aktuálními nařízeními pořadatele
18:00   porada a losování – online (technická realizace bude upřesněna)

pátek 22. 1. 2021   
   startovní čísla budou distribuována do každé buňky v předvečer závodu 
8:00 – 9:25  oficiální trénink dospělí - řídí se aktuálními nařízeními pořadatele
9:30   start kvalifikace dospělí
cca 10:30  start finále dospělí
12:00 – 12:55  oficiální trénink dorost- řídí se aktuálními nařízeními pořadatele
13:00   start kvalifikace dorost
cca 14:15  start finále dorost
16:30 – 17:30  oficiální trénink - řídí se aktuálními nařízeními pořadatele
18:00   porada a losování – online (technická realizace bude upřesněna)
                                
sobota 23. 1. 2021
   startovní čísla budou distribuována do každé buňky v předvečer závodu 
8:00 – 9:25  oficiální trénink dorost - řídí se aktuálními nařízeními pořadatele
9:30 – 12:00  závod kategorie dorostu
12:30 – 13:25  oficiální trénink dospělí - řídí se aktuálními nařízeními pořadatele
13:30 – 15:00  závod kategorie dospělých
15:30 – 16:30  oficiální trénink (volně)
17:00    porada a losování – online (technická realizace bude upřesněna) 

neděle 24. 1. 2021
   startovní čísla budou distribuována do každé buňky v předvečer závodu 
8:00 – 9:25  oficiální trénink dorost
9:30 – 11:45  závod kategorie dorostu
12:30 – 13:25  oficiální trénink dospělí
13:30 – 15:00  závod kategorie dospělých

Vyhlášení výsledků: 30 minut po dojezdu posledního závodníka jednotlivého bloku (dospělí / dorost)  
za dodržení epidemiologických opatření. 

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

Dokument s podrobnými aktuálními pokyny k závodu bude zveřejněn ve středu 20.1. 2021.

 

     Ředitel závodu      Předseda organizačního výboru
       Josef Gabriel                  Jan Skřička


