
Termíny závodů Hanáckého žebříku 2013 

 
Soutěžní komise Hanácké oblasti vypisuje výběrové řízení na pořadatelů závodů Hanáckého žebříčku 
2013: 
1. Termíny: 
23. 3.        HŽJ  První kufr  (proti Jarnímu poháru)   
  6. 4. HŽJ při M Moravy (ŽB-M)    KSU 
  7. 4. HŽŠ při M Moravy (ČPŠ)    KSU 
13. 4. HŽJ proti CESOM – víceoblastní     Valašská 
20. 4.        HŽJ   proti M ČR noční (SJC) – OM sprint + KT(nebo štafety)  
27. 4. HŽJ 
  4. 5. HŽJ 
  8. 5. HŽJ proti M ČR sprint (LPU) 
  1. 6.        HŽJ  při ŽB    ZLH 
  8. 6. HŽJ  
15. 6. HŽJ proti ČP, ŽA (LPM) – víceoblastní    MSKSOS 
 
  7.  9.  HŽP proti ČPŠ+SC (SRK) – víceoblastní    Hanácká 
  5.10. HŽP 
12.10.        HŽP      
19.10.        HŽP      
28.10.        HŽP      
  2.11.        HŽP  Poslední kufr      
 
2. Poznámky 
- 28.3. –1.4.jsou velikonoce (prázdniny)  
- pořadatelé ŽB (KSU a ZLH) žádáme o potvrzení zda mají zájem, aby jejich závody byly zároveň 
zařazeny do Hanáckého žebříčku 
- M HO sprint může být pouze 20. 4. , později není možné kvůli postupům (termín M ČR je 8.5.), resp. 
dříve jsou velikonoční prázdniny, MM a při CESOMu bude soustředění dorosteneckého výběru 
- Mistrovství HO na klasice a KT bude přiděleno podle došlých přihlášek, tak aby byli splněny 
postupové termíny na jednotlivé M ČR KT do 31.5., klasika do 30.6. 
- není nutné využít všechny termíny 
- typ závodu (klasika, krátká, sprint, resp. štafety) je libovolný, rádi bychom také vypsali HŽ štafet, tj. 
hledáme alespoň 2-3 pořadatele závodu štafet 
- pokud se najde zájemce o M HO noční, tak vhodný termín je před M ČR, tj.  do 18. 4., může být i 
v týdnu 
- hledáme pořadatele Krajské finále Přeboru škol, termín je třetí týden v květnu 
   
 3. Přihlášky 
- v přihlášce bude uveden termín závodu + náhradní termín, druh závodu (klasika, middle, sprint), 
předpokládaný prostor, resp. mapa 
- termín přihlášek je 5. 10. 2012 
- přihlášky zasílejte na adresu: souteznikomise@obhana.cz 
- soutěžní komise zpracuje došlé přihlášky a návrh kalendáře závodů Hanáckého žebříku 2013 
předloží na jednání zástupců oddílů HO na podzim 2012 
 
Brno, 14. 9. 2012 
 
David Aleš 
předseda SK HO 


