
Svaz lyž ařů Č eské republiky –  ú sek bě ž eckých disciplín 
a 

Tě lovýchovná jednota a Č eský ski klub Vysoké nad Jizerou 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Č ESKÝ  POHÁR VE SPRINTU 
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28. –  29. Ú NORA 2004 
Bě ž ecký areál lyž ařského střediska ŠACHTY  

  



ROZPIS ZÁ VODU 
  
Datum koná ní: 28.-29. ú nora 2004 
Místo zá vodu: Vysoké  nad Jizerou – běžecký areá l lyžařské ho střediska ŠACHTY 
Pořadatel: Z pově ření Svazu lyž ařů české republiky –  ú seku bě ž eckých disciplín 

Č eský ski klub Vysoké nad Jizerou 
Kategorie a disciplíny:     

28.2.2004 ženy,juniorky roč .85 a st. 1,2 km sprint V        /liga/ 
       28.2.2004 muži,junioři roč .85 a st. 1,2 km sprint   V /liga/ 
  
  29.2.2004  ženy,juniorky roč .85 a st . (3x 1,5 km) x 2 V sprint relay  
  29.2.2004  muži,junioři    roč .85 a st.. (5x 1,5 km) x 2 V sprint relay 
      
startovné :  50,.- kč za  závod a za prezentovaného závodníka 
podmínky ú časti: Č lenové RD,registrovaní muž i,junioři,ž eny juniorky 

 –  nositelé MVT,I.VT /VTJ/ ,II.VT /VTJ/ VVTD,  I a II .VTD,roč.1985   
Přihlá šky:  písemné na adresu: ing.Jiří Bartoš, K.H.Borovského 204, 

512 11 Vysoké nad  Jizerou, fax: 481 593  
   Přihláška musí obsahovat veškeré nálež itosti dle PLZ  ods.210- 210,4 
Zá vodní kancelá ř: Sokolovna TJ,Tyršova 295, 512 11  Vysoké nad Jizerou 
   V době  závodu v chatě  Č .S.K. v bě ž eckém areálu střediska ŠACHTY 
Prezentace.  V závodní kanceláři /sokolovna/ v pátek 27.ú nora ve 13,00-15,00 hod. 
Porady a losová ní: V závodní kanceláři v 17,00 hodin. 
Výdej st.čísel:  V den závodu vž dy v 8,00 –  9,00 hod.v bě ž eckém areálu. 
Hodnocení:  Hodnocení je provedeno v absolutním pořadí. Body do Č eského poháru 
   juniorů a juniorek budou   stanoveny z tohoto pořadí. 
Slavnostní vyhlá šení: Bude provedeno v nedě li v 11,45 hod. za oba dny v bě ž eckém areálu 
  
Ceny: Závodníci v závodě  jednotlivců na 1. –  5. místě  obdrž í upomínkové 

ceny a diplomy. V závodě  dvojic upomínkové ceny obdrž í závodníci na 
1.-3. místě . 

Ubytová ní:  Č ást ubytování má pořadatel  zajiště nou v internátu ISŠ . Zde je třeba 
   aby závazná přihláška k ubytování byla zaslána na adresu TJ.Vysoké  
   nad Jizerou,Tyršova 295,512 11 Vysoké nad Jizerou do 18.2.2004 
   Dále je mož né k ubytování využ ít ubytovací zařízení dle přilož eného  
   seznamu. 
Stravová ní: Je mož né zajistit stravování ve školní jídelně  ISŠ na základě  závazné 

objednávky zaslané do 18,2,2004 na adresu TJ Vysoké nad Jizerou 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel lyž ařských závodů /PLZ/, Soutě ž ního 

řádu /SŘ/ pro rok 2003/04 a jeho dodatku. 
V závodě  jednotlivců ve sprintu bude počet postupujících určen dle 
počtu prezentovaných závodníků / závodnic - /8-16/ 
Při závodu sprint relay, závodníci předjetí o kolo, musí ze závodu 
odstoupit /PLZ ods.7,7,/ 

Zdravotní zajištění: V době  závodu a tréninku bude zajiště na zdravotní služ ba v místě  startu 
   Za momentální zdravotní stav odpovídá vysílající slož ka. 
Občerstvení:  Bude vydáváno vž dy v cíli závodu. 
Parková ní: Vě tšina vozidel bude moci parkovat na připravených plochách 

v bě ž eckém areálu. 



Upozornění: Závodníci, jejich doprovod a činovníci závodu, členové Č STV jsou 
pojiště ni  souhrnnou pojistnou smlouvou u pojišťovny Kooperativa 
Diváci a ostatní ú častníci se závodu zú častní na vlastní nebezpečí 

Odvolá ní zá vodu: V případě  absolutního nedostatku sně hu ve Vysokém nad Jizerou bude 
závod přelož en do Harrachova. Oznámení bude provedeno na adresy 
/tel.čísla/ uvedená v přihlášce k závodu ve čtvrtek 26. 2. 2004. 

  
  
  

Č ASOVÝ  ROZPIS ZÁVODU: 
Pá tek 27.2.2004. 13,00 –  15,00 hod. prezentace v sokolovně  TJ Vysoké nad Jizerou
   13,00 - 16,00 hod. trénink na trati pro sprint v bě ž eckém areálu 
   16,30   porada JURY závodu 
   17,00   porada vedoucích a losování prvního dne závodu 
Sobota 28.2.2004  8,00 –  9,00 hod. výdej startovních čísel 
   9,30  start kategorie ž en, kvalifikace 
   9,45  start kategorie muž ů,  kvalifikace 
   10,20  porada vedoucích 
   10,30  start  čtvrtfinále ž eny 
   10.50  start čtvrtfinále muž i 
   11.10  start semifinále ž eny 
   11,20  start semifinále muž i 
   11,40  malé finále ž eny 
   11,45  malé finále muž i 
   11,55  velké finále ž eny 
   12,05  velké finále muž i    

14.00 –  16,00         trénink na trati pro sprint relay 
17,00  porada vedoucích a losování v sokolovně  TJ 

Neděle 29.2.2004 7,30 –  8,00 mož nost změ n ve dvojicích 
   8,00-9,00 výdej startovních čísel 

9,30  start závodu ž en 
10,30  start závodu muž ů 

   11,45  slavnostní vyhlášení za oba dny 
  
Funkcionáři závodu:  předseda OV  předseda TJ  Ing.Ivan Hanuš 
    hlavní pořadatel předseda Č .S.K. Jiří Ďoubalík 
    ředitel závodu  Zdeně k Seidl 
    hlavní rozhodčí Ing.Jiří Vašíček 
    sekretář závodu Ing.Jiří Bartoš 
    technický delegát Luboš Buchta 
    Asistent TD  Petra Skalická 
    Zástupce STK  Karel Pospíšil 
  
Tento rozpis schválil zástupce STK Ing. Karel Pospíšil dne 25.ledna 2004 
  
  
  
______________________      ___________________ 
POV Ing.Ivan Hanuš       ŘZ Zdeně k  Seidl 
   


