
ROZPIS NOMINAČNÍCH ZÁVODŮ NA JMS 2021 V TURECKU         
 
 
 

OBECNÉ INFORMACE: 
 
Termín: 
 

• 24. 6. dráhový test Zlín  

• 25. 6. závod ve sprintu (Zlín – Jižní svahy)  

• 26. 6. závod na krátké trati (mapy Pod Ondřejovskem a Skok)  

• 27. 6. závod na klasické trati (mapy Pod Ondřejovskem a Skok)  
 

Právo startu: závodníci kategorie DH20 a DH18 závodící v sezóně 2021 v žebříčku A. 

Uvažovaný maximální počet startujících je 22 D a 22 H. Při větším počtu přihlášených budou 

uplatněna níže uvedená kritéria. Realizační tým si vyhrazuje právo počet startujících 

případně navýšit. 

1. členové JRD včetně sledovaných 
2. závodníci, kteří se umístili v celkovém pořadí ŽA ke 13. 6. do 10. místa v kategoriích 

D18, D20, H18 a H20 
3. závodníci, kteří nemají z opodstatněných důvodů (nemoc, karanténa, atd.) 

dostatečný počet startů v ŽA a byla jim udělena realizačním týmem JRD výjimka 
startu. Žádost o výjimku startu se podává společně s přihláškou na nominační závody.  

4. ostatní 
 
Přihlášky: přihláškový formulář je ke stažení na reprewebu. Zaslat na e-mail 
pavel.kosarek@seznam.cz do 1. 6. 2021.  
 
Informace: na pavel.kosarek@seznam.cz nebo 601 188 797 a na reprewebu. 

 

DRÁHOVÝ TEST 
 
Termín: čtvrtek 24. 6. 2021 
 
Místo: Stadion Mládeže Zlín, https://mapy.cz/s/bobacakume  
 
Sraz: v 17:50 hod., start po vlnách od 18:30 hod. 
 
Doprava: individuální. 
 
Cena: 0,- Kč. 
 
 

mailto:pavel.kosarek@seznam.cz
https://mapy.cz/s/bobacakume


NOMINAČNÍ ZÁVODY VE SPRINTU A NA KRÁTKÉ A KLASICKÉ TRATI 
 
Centrum závodů: pro jednotlivé závody bude upřesněno v pokynech 
 
Předpokládané starty: intervalový, pátek 11:00 hod, sobota 11:00 hod., neděle 10:00 hod. 
 
Doprava: individuální. V případě nějakých volných míst budete včas informováni. Ten, kdo 
bude brát auto, ať ho prosím založí na reprewebu.  
 
Ubytování s plnou penzí: pro zájemce hotel Nad Přehradou https://mapy.cz/s/hodasuzuma , 
cena 500,- Kč/noc. Úhrada v hotovosti na místě nebo na fakturu na oddíly. 
 
Startovné: 0,- Kč/závod 
 
Testy Covid: ubytovaní ve společném ubytování budou potřebovat PCR test z 23. 6. nebo 
potvrzení o prodělání nemoci v posledních 90 dnech nebo doklad o očkování. Ti, co budou 
mít vlastní ubytování a vlastní dopravu si udělají ve čtvrtek ráno antigenní samotest. Bude 
upřesněno cca 14 dní před akcí.  
 
Poznámka: pokyny k závodům budou vydány v týdnu před akcí. 
 
 
 
 
           24. 5. 2021 
           Košík 
 
 

https://mapy.cz/s/hodasuzuma

