
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mezinárodní závod FIS 

Mistrovství České republiky dorostu a dospělých s mezinárodní účastí 

Český pohár dorostu a dospělých v běhu na lyžích s mezinárodní účastí 

96. ročník Hančova memoriálu 

 

Pořadatel: ČKS SKI Jilemnice 

Místo: Horní Mísečky  

Datum: 24. - 26. března 2023  

Kategorie a tratě: 

 

 pátek 24. 3. 2023 sobota 25. 3. 2023 neděle 26. 3. 2023 

U16W sprint K - FIS, MČR team sprint V - MČR 7 km K mass - FIS, MČR 

U18W sprint K - FIS, MČR team sprint V - MČR 10 km K mass - FIS, MČR 

U16M sprint K - FIS, MČR team sprint V - MČR 10 km K mass - FIS, MČR 

U18M sprint K - FIS, MČR team sprint V - MČR 15 km K mass - FIS, MČR 

ženy a U20W sprint K - FIS, MČR team sprint V - MČR - 

muži a U20M sprint K - FIS, MČR team sprint V - MČR - 

U20W - - 15 km K mass - FIS, MČR 

ženy - - 30 km K mass - FIS, MČR 

U20M - - 30 km K mass - FIS, MČR 

muži - - 50 km K mass - FIS, MČR 

  
Účast: registrovaní závodníci a závodnice a zahraniční závodníci. 

           Na prvním závodě, kterého se účastní, musí závodník předložit registrační průkaz s potvrzenou  

           oddílovou příslušností (hostováním) a potvrzením o lékařské prohlídce. Přihlášení cizinci se musí  

           prokázat Mezinárodní licencí. Všichni závodníci musí mít zaregistrován aktivní FIS kód.  

 

Kontakt: michalstkucera@gmail.com 

Přihlášky: zástupce oddílu do 22. 3. 2023 do 20:00 elektronicky na adrese www:czech-ski.com.   

 

Závodní kancelář:  čtvrtek 23. 3.:  13:00 – 14:00        lyžařský stadion Horní Mísečky 

                                                         od 15:00                MÚ Jilemnice (radnice) 

                        pátek 24. 3.:  od 8:00        lyžařský stadion Horní Mísečky 

                                   sobota 25. 3.:  od 8:00             lyžařský stadion Horní Mísečky 

                               neděle 26. 3.: od 8:00                lyžařský stadion Horní Mísečky 

 

Startovné: startovné 300,- Kč (12,- Euro) se platí za prezentovaného závodníka. 

            Startovné splatné při prezentaci. Hotově nebo platba kartou. 

 

 

michalstkucera@gmail.com


 

 

 

 

Předpis: závodí se podle pravidel ICR, Pravidel lyžařských závodů, Soutěžního řádu pro závodní období    

2022/2023 a tohoto rozpisu. Případné změny jsou vyhrazeny rozhodnutí soutěžního výboru. 

 

Protesty: podle ICR a Pravidel lyžařských závodů. 

 

Přeložení nebo zrušení závodu: v případě nepříznivých sněhových podmínek bude po dohodě s STK  

 ÚBD SLČR závod zrušen.  

Informace bude 20. 3. 2023 na stránkách www:skijilemnice.cz, www:czech-ski.com. 

 

Pojištění: závodníci a jejich doprovod jsou pojištěni souhrnnou pojistnou smlouvou.  

Informace na www:czech-ski.com 

 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje. 

 

Doprava a stravování: pořadatel nezajišťuje. 

 

Úhrada: závodníci startují na náklady vysílající složky. 

 

Zdravotní služba: v místě startu horská služba. 

 

Různé:     - za neodevzdané startovní číslo bude vysílající složce účtováno 1000,- Kč. 

                 - za neodevzdaný čip bude vysílající složce účtováno 300,- Kč 

                 - diváci a nečlenové SLČR se účastní závodů na vlastní nebezpečí.  

                 - za odložené věci pořadatel neručí. 

 

Funkcionáři závodu: 
TD FIS: Josef Gabriel       ředitel závodu: Michal Kučera ml. 

ATD/STK: Michal Kučera st.                                               hlavní rozhodčí: Kateřina Svobodová 

STK/ATD: Ondřej Szabó                                                      sekretář závodu: Gabriela Hladíková  

                                                                                                

 
Program závodů 

 

Čtvrtek 23. 3. 2023:   13:00 – 14:00  prezentace na Horních Mísečkách 

                                  15:00 – 16:00        prezentace na MÚ Jilemnice 

                                  12:00 – 15:00        oficiální trénink 

                                  18:00                     porada a losování pro 1. den na MÚ 

 

Pátek 24. 3. 2023.: 8:00 – 9:00           výdej startovních čísel v ZK 

                                   8:00 – 9:20           oficiální trénink  

                                   9:30                      start první kategorie 

                                   Čas a místo porady pro 2. den bude upřesněn na čtvrteční poradě. 

 

Sobota 25. 3. 2023:    8:00 – 9:00           výdej startovních čísel v ZK 

                                   8:00 – 9:20           oficiální trénink  

                                  9:30                      start první kategorie 

                                   Čas a místo porady pro 3. den bude upřesněn na páteční poradě. 

 

Neděle 26. 3. 2023:   8:00 – 9:00            výdej startovních čísel v ZK 

                                  8:00 – 9:20            oficiální trénink   

9:30                       start první kategorie 



 

 

 

 

 

Vyhlášení výsledků: každý den po skončení závodů v místě startu. 

V dorosteneckých kategoriích bude v závodě jednotlivců vyhlášeno prvních 6 závodníků. 

V neděli proběhne vyhlášení ČP jednotlivců a soutěží družstev. 

 

Tento rozpis byl schválen STK SLČR (Ondřej Szabó - dorost, Michal Kučera st. - dospělí ) dne  

26. 11. 2023.           

            
 

                                                          

                               ředitel závodu          předseda org. výboru 

                            Michal Kučera ml.               Yveta Hladíková     

 
 

 

 


