
 

POKYNY K NOMINAČNÍM ZÁVODŮM NA JMS 2019 - DÁNSKO 

9. 6. 2019 klasická trať  

10. 6. 2019 krátká trať  

 

OBECNÉ INFORMACE: 

 

Ubytování: http://sejs-bakker-camping.dk/english/huts/ , stejné chaty jako na dubnovém soustředění, 

vybavené kuchyňkou+WC. Sprchy v budově. Vezměte si spacák a prostěradlo. 

  

Strava: zajišťuje si každý sám. Pokud bude zájem po cestě tam i zpět můžeme zastavit na oběd v Ikea (hradí 

si každý sám). Na místě bude zajištěna doprava na nákup jídla.  

 

Doprava: zajištěna pro všechny, info k odjezdu ve zvláštním mailu. Předpokládaný odjezd z ČR (Praha – 

Letňany) v pátek cca v 9:00 hod. Pojedou 3 dodávky (Košík – Praha; Mára – Luhačovice, Brno, Praha; I. 

Křivda – Nové Město n. Met., HK, Praha).  

 

Odjezd zpět do ČR: v pondělí, co nejdříve po ukončení závodů. Příjezd v noci na úterý. 

 

Platby: převodem po ukončení akce, informace obdržíte e-mailem.  

- startovné: všichni účastníci zdarma 

- doprava (předpokládaná cena 1500 Kč): hrazena všem členům JRD vč. sledovaných 

- ubytování (předpokládaná cena 600 Kč/noc): reprezentanti sk. A hrazeno 60%, sk. B 25%, ostatní si 

hradí v plné výši. 

 

Pokud se nominuje závodník, který není zařazený do sk. JRD A a B, platí pro něj cena jako pro JRD B. 

 

Modelový trénink: v sobotu 8. 6. mapa Nordenskov, měřítko 1:15 000 a 1:10 000, na kontrolách lampiony.  

 

Počasí: příjemné teploty na běhání, zatím bez deště. Jedeme ale na Sever, tak se podle toho vybavte. 

https://www.yr.no/sted/Danmark/Midtjylland/Silkeborg/langtidsvarsel.html  

 

Informační schůzka: proběhne každý večer s informacemi k následujícímu dni a podrobnostmi k jednotlivým 

závodům. 

 

Embargovaný prostor: prostor mapy Himmelbjerget, až do skončení pondělního závodu platí přísný zákaz 

vstupu kromě doby strávené na závodě. 

 

Karanténa: ze závodů budou live výsledky a nějaký přenos. Z toho důvodu se den před závodem domluvíme 

na nějaké jednoduché verzi soukromé karantény. 

 

Organizace startu a cíle: na shromaždišti budeme mít vlastní stan. 2 trenéři budou po dobu vašeho startu na 

startu a dva pak následně v cíli.  

 

WC a sprchy: WC bude po oba dny na shromaždišti (ne na startu). Sprchy nebudou.  

 

 

 

 

 

http://sejs-bakker-camping.dk/english/huts/
https://www.yr.no/sted/Danmark/Midtjylland/Silkeborg/langtidsvarsel.html
http://lazarus.elte.hu/mc/evaluation/2006/woc-den/2006-woc-relay-himmelbjerget.jpg


NEDĚLE 9. 6. - KLASICKÁ TRAŤ 

Aréna: 56.0915800N, 9.6709500E, Bøgedalsvej, 8680 Ry . Vzdálenost od ubytování 20 km, doba jízdy 30 

minut. Parkoviště přímo u arény. 

 

 
 

Mapa: Himmelbjerget 1:15 000, ekv. 5 m. (stav r. 2019). Ofsetový tisk na voděodolném papíře.  

 

Zvláštní mapové značky: budou upřesněny. Možno překonávat ploty (neničit), nejsou pod proudem. 

 

Terén: středně až velmi kopcovitý s proměnlivou vegetací, středně hustá síť cest. 

 

Systém ražení: SIAC. Kódy kontrol budou umístěny na razicích jednotkách. V případě selhání SI se razí do 

mapy. 

 

Startovka: http://okpan.dk/jwoctest2019/lang_klassestartliste.html 

 

Startovní koridor: 4 minuty + pre-start 1 minuta dopředu. 

 

Popisy kontrol: ve 2. startovním koridoru a na mapě.  

 

GPS: Všichni závodníci poběží s GPS. Vesty dostanete den před závodem, vybrány budou po krátké trati, 

odběr GPS jednotek bude upřesněn. 

 

Start: 00 ve 10.00 hod., startovní interval 2 minuty. Vzdálenost na start 250 m po červenobílých fáborcích. 

 

Parametry tratí:  D20 – 7,1 km/ 21 kontrol/ 300 m převýš./2 občerstovačky  

 H20 – 10,2 km/ 25 kontrol/ 575 m převýš./ 2 občerstvovačky  

 

https://mapy.cz/s/3tiQd
http://okpan.dk/jwoctest2019/lang_klassestartliste.html


PONDĚLÍ 10. 6. - KRÁTKÁ TRAŤ 

Aréna: 56.0915800N, 9.6709500E, Bøgedalsvej, 8680 Ry . Vzdálenost od ubytování 20 km, doba jízdy 30 

minut. Parkoviště přímo u arény. Stejná aréna jako pro klasickou trať 

 

Mapa: Himmelbjerget 1:10 000, ekv. 5 m. (stav r. 2019). Ofsetový tisk na voděodolném papíře.  

 

Zvláštní mapové značky: budou upřesněny.  

 

Terén: středně až velmi kopcovitý s proměnlivou vegetací, středně hustá síť cest. 

 

Systém ražení: SIAC. Kódy kontrol budou umístěny na stojanech. V případě selhání SI se razí do mapy. 

 

Startovka: http://okpan.dk/jwoctest2019/mellem_klassestartliste.html   

 

Startovní koridor: 4 minuty + pre-start 1 minuta dopředu. 

 

Popisy kontrol: ve 2. startovním koridoru a na mapě.  

 

GPS: Všichni závodníci poběží s GPS. Vesty dostanete den před závodem, vybrány budou po krátké trati, 

odběr GPS jednotek bude upřesněn. 

 

Start: 00 ve 10.00 hod., startovní interval 2 minuty. Vzdálenost na start 700 m po červenobílých fáborcích. 

 

Parametry tratí:  D20 – 3,4 km/ 21 kontrol/ 300 m převýš.  

 H20 – 3,7 km/ 16 kontrol/ 270 m převýš.  

 

Pozn. č.1: oba dva nominační závody se běží během oficiálních testovacích závodů pro JMS. Veškeré info 

najdete na tomto webu: http://okpan.dk/jwoctest2019/gb.html . Aktuální bulletin 2 je zde: 

http://okpan.dk/jwoctest2019/Bulletin2.pdf . Všechny informace budou upřesněny na schůzkách den před 

závodem.  
 

Pozn. č.2: případné změny vyhrazeny. 

 

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.  

 

Vzhledem k charakteru terénu doporučujeme zakrytí dolních končetin a použití bot s hřeby. 

Těší se na vás Košík, Iva, Mára a Ivan Křivda! 

 

 

 

          3. 6. 2019  Košík 

          aktualizováno 6. 6.  

          pavel.kosarek@seznam.cz 

          608 444 596  

          601 188 797  

https://mapy.cz/s/3tiQd
http://okpan.dk/jwoctest2019/mellem_klassestartliste.html
http://okpan.dk/jwoctest2019/gb.html
http://okpan.dk/jwoctest2019/Bulletin2.pdf
mailto:pavel.kosarek@seznam.cz

