
ROZPIS A PRAVIDLA MISTROVSTVÍ

I. Rozpis mistrovství

4. února 2017         17.00                   příjezd organizačního štábu,
18.00 večere, 

  19.00                   porada organizačního štábu.
                              

5. února 2017 07.00 snídaně,
08.00 odjezd organizačního štábu na tratě,
09.30 až 11.30 příjezd soutěžících,

                                12.00                  oběd,
13.00 slavnostní zahájení  mistrovství,

                         13.30 až 17.00     trénink na tratích,
                           18.00 večeře,
                             19.00                   porada organizačního štábu, 

19.30                  porada vedoucích družstev, losování.

6. února 2017 07.00 až 08.00 snídaně, odjezd do lyžařského areálu, 
09.30 intervalový závod klasickou technikou 

(1. část kombinovaného závodu), muži 12 km, 
ženy 6 km,

12.30 oběd,
                            13.30 až 17.00 trénink na tratích,

18.00 večeře,
19.00 porada organizačního štábu,
19.30                  porada vedoucích družstev.

7. února 2017 07.00 až 08.00snídaně, odjezd do lyžařského areálu,
09.30                závod volnou technikou,

(2. část kombinovaného závodu), muži 12 km, 
ženy 6 km, 

12.30 oběd, 
13.30 až 17.00 trénink na tratích, 
18.00 večeře,
19.00 porada organizačního štábu,

  19.30                     porada vedoucích  družstev.

8. února 2017 07.00 až 8.00 snídaně, odjezd do lyžařského areálu,                                                               
09.30 start smíšených štafet,
12.30      oběd,
13.00                slavnostní vyhlášení výsledků.



II. Pravidla mistrovství

Čl. 1
Pravidla mistrovství

Závodí se v souladu se zněním pravidel lyžování Svazu lyžařů České 
republiky a pravidel mistrovství.

Čl. 2
Kategorie

Pro potřeby mistrovství byli soutěžící rozděleni do následujících věkových 
kategorií (dále jen „kategorie“)

a)kategorie muži

1. I. kategorie 
do 35 let včetně (rok narození 1982 a mladší),

2. II. kategorie

36 až 45 let (rok narození 1981 až 1972),

3. III. kategorie
46 let a starší (rok narození 1971 a starší),

b)kategorie ženy

1. I. kategorie
do 35 let včetně (rok narození 1982 a mladší),

2. II. kategorie
36 a starší (rok narození 1981 a starší).

Čl. 3
Disciplíny

(1) Závod mužů kombinovaný 

a) závod na 12 km klasickou technikou, intervalový start,

b) závod na 12 km volnou technikou, handicapový start. 

(2) Závod žen kombinovaný 

a) závod na 6 km klasickou technikou, intervalový start,

b) závod na 6 km volnou technikou, handicapový start. 

(3) Závod smíšených štafet 

a) každý soutěžící 6 km, 1. úsek a 2. úsek klasickou technikou, 3. úsek a 4. úsek 
volnou technikou, 

b) smíšenou štafetu tvoří 3 muži a 1 žena,



c) povinné zastoupení všech kategorií mužů, libovolné zastoupení kategorie žen.

(4) Účast v závodech uvedených v odstavcích 1 a 2 je pro všechny soutěžící 
povinná.

Čl. 4
Popis kombinovaného závodu

(1) První část závodu klasickou technikou bude startována intervalově.

(2) Pro druhou část závodu volnou technikou bude startovní pořadí nastaveno 
Gundersenovou metodou podle výsledků z první části závodu. 

(3) Konečné pořadí v kombinovaném závodě je dáno dojezdem závodníků 
do cíle v závodě volnou technikou.        

                                                       
Čl. 5

Popis závodu smíšených štafet 
Libovolné nasazení soutěžících na jednotlivé úseky bez rozdílu kategorie a 

pohlaví při dodržení ustanovení čl. 3 odst. 4.

Čl. 6
Diskvalifikace

(1) Soutěžící bude diskvalifikován v případě

a)  bruslení v závodu klasickou technikou, 
b)  neuvolnění stopy na vyzvání rychlejšího soutěžícího,
c)  opuštění vyznačené běžecké tratě se získáním časové výhody, 
e)  výměny obou lyží v závodě, 
g)  bruslení v označeném prostoru při hromadném startu štafet.

Čl. 7
Protesty

Případné protesty uplatňuje vedoucí výpravy písemně u hlavního rozhodčího 
mistrovství nejpozději do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto rozpisu a pravidel mistrovství 
dle počtu přihlášených soutěžících a klimatických podmínek.


