ROZPIS
nominační závody - EYOC 2018
ZÁKLADNÍ INFORMACE
nominační závody EYOC:

25. 5.
26. 5.
8. 6.
9. 6.
10. 6.

dráha č. 1 (Plzeň)
sprint (VPM - 6. ŽA)
dráha č. 2 (Šumperk)
krátká trať (ASU - 7. ŽA)
klasická trať (ASU - 8. 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 - Plzeň (EYOC 2018, JWOC 2018)
termín:

25. 5. 2018

místo:

Plzeň - atletický stadion města Plzně, 49.7442303N, 13.3378006E

sraz:

v pátek 25. 5. do 17:30 (bude přístupný prostor na tribunách, šatny budou zpřístupněny cca od
18:00 po ukončení tréninku domácích atletů), start po vlnách přibližně od 18:00

doprava:

individuální

ubytování:

nezajišťujeme; doporučujeme využít ubytování přes pořadatele víkendových závodů (VPM)

stravování:

nezajišťujeme

cena:

0 Kč

přihlášky:

do 23. 5. 2018 výhradně přes přihláškový systém Dorostu ČR

2. NZ DRÁHA - Šumperk (EYOC 2018)
termín:

8. 6. 2018

místo:

Šumperk - Tyršův stadion, 49.9567153N, 16.9789275E

sraz:

v pátek 8. 6. 17:30 (šatny budou otevřeny od 17:30), start po vlnách nejpozději od 18:15

doprava:

individuální

ubytování:

pro zájemce (pouze účastníky nominační dráhy) bude zajištěno spaní na zemi v tělocvičně - na
zemi z pátku na sobotu - požadavek na ubytování uveďte v poznámce k přihlášce

stravování:

nezajišťujeme

cena:

základní cena 0 Kč; vybírán bude poplatek za ubytování (bude upřesněno v pokynech k NZ)

přihlášky:

do 3. 6. 2018 výhradně přes přihláškový systém Dorostu ČR

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

