
ROZPIS 
Utkání nadějí brněnského TSM/SCM a pardubického TSM/SCM 

29. – 31. 5. 2020 
Program 
Pátek 29. 5. 2020 dráhový test na 3000 m   Brno, Pardubice 
Sobota 30. 5. 2020 klasická trať    Čachnov 
Neděle 31. 5. 2020 krátká trať    Čachnov 
 
Společná ustanovení 
Pořádají:  TSM/SCM Brno, TSM/SCM Pardubicko 
Koordinátor  Celkem Petr Klimpl; koordinátor Brno Jan Zháňal, koordinátor Pardubice Karel Haas 
Omezení počtu účastníků: 45 dorostenců a juniorů z každého regionu (+ řidiči) 
Přihlášky:  Nebudou v IS ORIS, pro dráhu si udělá každý pořadatel podle svých zvyklostí, pro lesní závody 

pošlou koordinátoři z TSM přihlášky (včetně čísla SI) do úterý 26. 5. 2020. 
Kategorie:  D16, D18 (včetně D20), H16, H18, H20 a P (P je určené pouze pro trenéry a řidiče) 
Vklady:  Neplatí se (úhradu zajišťují TSM Brno a Pardubicko). 
Systém ražení:  Elektronický – SportIdent (krabičky budou fungovat v bezkontaktním režimu ražení). 
Hodnocení regionů: Závodníci reprezentují ten region, za který jsou v roce 2020 registrování; v každé kategorii 

a v každém závodě bodují za region vždy dva nejlepší závodníci; systém bodování je 5, 3, 2 a 
1; vítězem se stává region, který získá větší počet bodů. 

Celkové hodnocení jednotlivců: Bodují závodníci v první polovině výsledkové listiny své výsledkové listiny 
(zaokrouhleno nahoru), první závodník získává tolik bodů, kolik závodníků v kategorii boduje, 
každý další o bod méně (bonifikace za první tři místa 3, 2 a 1 bod); celkové pořadí v kategorii 
je dáno součtem bodů ze všech tří závodů. 

 
Dráhový test na 3000 m – pátek 29. 5. 2020 
Brno:   18:30 stadion AC Moravská Slavia Brno 
Pardubice:  17:30 atletický stadión na Dukle 
Z výsledků na obou místech se udělá společná výsledková listina 
 
Klasická trať – sobota 30. 5. 2020 
Centrum:  Čachnov, křižovatka v lese (49.7355139N, 16.0802372E), v místě není žádná možnost ukrytí 
Parkování:  Čachnov (49.7414872N, 16.0694319E), vzdálenost do centra 1000 m 
Start 00:  10:00 hod. 
Start a cíl:  V bezprostřední blízkosti centra 
Mapa:   1:10000 (stav 2019, hrubá revize 2020) 
Terén:  Typický vysočinský, s hustou sítí vodotečí, cest a průseků. Převážně jehličnatý les s dobrou 

průběžností, ale těžkou podložkou. Bez výrazných terénních zlomů. 
Stavba tratí:  Šimon Mareček 
 
Krátká trať – neděle 31. 5. 2020 
Centrum:  Čachnov, křižovatka v lese (49.7355139N, 16.0802372E), v místě není žádná možnost ukrytí 
Parkování:  Čachnov (49.7414872N, 16.0694319E), vzdálenost do centra 1000 m 
Start 00:  10:00 hod. 
Start a cíl:  V bezprostřední blízkosti centra 
Mapa:   1:10000 (stav 2019, hrubá revize 2020) 
Terén:  Typický vysočinský, s hustou sítí vodotečí, cest a průseků. Převážně jehličnatý les s dobrou 

průběžností, ale těžkou podložkou. Bez výrazných terénních zlomů. 
Stavba tratí:  Šimon Mareček 


