
ROZPIS NOMINAČNÍCH ZÁVODŮ NA JMS    
2018 V MAĎARSKU

OBECNÉ INFORMACE:

Termín:

• 25. 5. dráha č. 2 Plzeň 
• 26. 5. sprint Plzeň - trať při ŽA VPM
• 2. 6. krátká trať (mapa Szabadszallás)
• 3. 6. klasická trať (mapa Agasegyháza)

Právo startu: závodníci kategorie DH20 a DH18 závodící v sezóně 2018 v žebříčku A.

P  ř  ihlá  š  ky: 
-na dráhu č. 2 přes přihláškový systém Dorostu ČR (až bude zprovozněno)
-na závod ve sprintu se hlašte přes své oddíly do své kategorie (D18 a D20 resp. H18 a H20 budou 
mít stejnou trať). 
-na závod na krátké a klasické trati zasláním vyplněného přihláškového formuláře na můj e-
mail do 9. 5. 2018

Informace: na pavel.kosarek@seznam.cz nebo 608 444 596, 601 188 797  a na reprewebu.

DRÁHOVÝ TEST č. 2

Termín: pátek 25. 5. 2018 odpoledne

Místo: Plzeň

Poznámka: test proběhne společně se skupinou Dorostu ČR. Bližší informace budou následovat, 
případně sledujte i http://vd-ob.cz/ .

NOMINAČNÍ ZÁVOD VE SPRINTU

Termín: sobota 26. 5. 2018 jako součást závodu ŽA pořádaného oddílem VPM

Web: http://lpm.zcu.cz/cs/sprint2018

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. Ti, co nevlastní SIAC, uvedou do přihláškového formuláře ke krátké a klasické trati, zda 
mají zájem o zapůjčení. Do vyčerpání zásob budou čipy půjčeny od JRD.



NOMINAČNÍ ZÁVOD NA KRÁTKÉ A KLASICKÉ TRATI

Termín: sobota 2. 6. 2018 (krátká trať), neděle 3. 6. 2018 (klasická trať)

Centrum závod  ů: v místě společného ubytování Naprózsa Erdei Iskola, 46.8686050N, 19.4258853E 
viz mapka 

Doprava: zájemci o společnou dopravu auty se nahlásí v přihlášce. Předpokládaný odjezd z ČR 
čtvrtek 31. 5. odpoledne nebo dle zájmu a možností v pátek.

Ubytování: bude zařízeno společné ubytování na postelích pro cca 30 lidí. Možnost vaření v 
kuchyňce. Cena: 2500 HUF/os./noc + 850 HUF jednorázový poplatek za povlečení. 
http://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=menu_1460 

Stravování: v případě zájmu bude zajištěna sobotní večeře. Cena bude upřesněna, předpoklad podobné
jako u nás.

Mapy: sobota – Szabadszallás, neděle – Agasegyháza

Start: intervalový, sobota 12:00 hod., neděle bude upřesněno

Trénink: bude k dispozici v pátek 1. 6.

Poznámka: pokyny k závodům budou vydány v týdnu před akcí. Informace ohledně dopravy a 
ubytování dostanete, co nedříve po termínu přihlášek.

Platby:

-startovné: všichni účastníci zdarma
-doprava: hrazena všem členům JRD vč. sledovaných
-ubytování: skupině reprezentantů JRD hrazeno 50%, ostatní si hradí v plné výši
-večeře: platí si všichni sami.  

Úhrady po akci bankovním převodem.

Ubytování a závodní prostory


