
ROZPIS 
nominační závody - EYOC 2017 
 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

nominační závody EYOC: 19. 5.  dráha č. 1 (Šumperk) 
    20. 5. sprint (ASU - 4. ŽA) 
    2. 6. dráha č. 2 (Praha) 
    3. 6.  krátká trať (VSP - 5. ŽA) 
    4. 6.  klasická trať (KAM - 6. ŽA) 

právo startu: závody jsou otevřené všem zájemcům, nominace na EYOC proběhne na základě splnění 
stanovených podmínek - viz nominační kritéria; JRD - nominační kritéria pro JWOC 

přihlášky: NZ dráha - viz rozpisy níže 
NZ sprint, NZ krátká trať, NZ klasická trať - standardní přihláška na závody přes oddíl 

 

 

1. NZ DRÁHA - Šumperk (EYOC 2017, JWOC 2017) 
 

termín:  19. 5. 2017 

místo:  Šumperk - Tyršův stadion, 49.9567153N, 16.9789275E 

sraz:  v pátek 19. 5. do 17:00 (šatny budou otevřeny od 16:30), start po vlnách přibližně od 17:20 

ukončení: po doběhnutí posledního závodníka (program bude upraven tak, aby byl možný přesun na vlakové 
  nádraží pro případný odjezd do Javorníka 19:29 - více v pokynech) 

doprava: individuální; závodníci, kteří přijedou do Šumperka samostatně vlakem či autobusem budou mít 
  po ukončení závodu čas na přesun na vlakové nádraží (19:29 odjezd vlaku do Lipové a dále do  
  Javorníka) 

ubytování: nezajišťujeme; doporučujeme využít ubytování přes pořadatele víkendových závodů (ASU), který 
nabízí ubytování v ZŠ Javorník - přes ORIS, případně individuálně přes oddíly 

stravování: individuální; přes ORIS možnost objednání páteční večeře a sobotní snídaně v ZŠ Javorník 

cena:  0 Kč 

přihlášky: do 16. 5. 2017 výhradně přes přihláškový systém Dorostu ČR 

 

2. NZ DRÁHA - Praha (EYOC 2017, JWOC 2017) 
 

termín:  2. 6. 2017 

místo:  Praha - atletický stadion Na Děkance, 50.0546914N, 14.4311928E 

sraz:  v pátek 2. 6. 17:30 (šatny budou otevřeny od 17:30), start po vlnách nejpozději od 18:15 

ukončení: v sobotu 3. 6. ráno 

doprava: individuální 

ubytování: pro zájemce (pouze účastníky nominační dráhy) bude zajištěno spaní ve škole na zemi z pátku na 
sobotu - cena 100 Kč - požadavek na ubytování uveďte v poznámce k přihlášce 

 Toto ubytování není řešeno přes pořadatele víkendových závodů - konzultujte s vedoucími 
oddílu, zdali chcete zajistit ubytování společně s VD+JRD v tělocvičně nebo případně s oddílem. 

stravování: individuální 

cena:  základní cena 0 Kč; vybírán bude poplatek 100 Kč za ubytování 

přihlášky: do 30. 5. 2017 výhradně přes přihláškový systém Dorostu ČR 

http://vd-ob.cz/wp-content/uploads/2017/02/dorost2017_nominacni.kriteria.pdf
http://jrd.bestik.cz/clipa/nominacnikriteria17.pdf
https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=16.9794962&y=49.9566704&z=17&ut=Nový%20bod&uc=9nOvsxXJis&ud=49°57%2724.175%22N%2C%2016°58%2744.139%22E
http://vd-ob.cz/?page_id=2109
https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=14.4325876&y=50.0549498&z=17&ut=Nový%20bod&uc=9hCF3xXnSs&ud=50°3%2716.889%22N%2C%2014°25%2752.294%22E
http://vd-ob.cz/?page_id=2105


informace: bližší pokyny budou vydány vždy v týdnu před akcí; další informace - Mara.C@seznam.cz, 
702 135 766; pavel.kosarek@seznam.cz, 608 444 596 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Cahel - ústřední trenér mládeže 

Pavel Košárek - šéftrenér JRD 


