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Rozšíření práva startu na Mistrovství ČR na krátké trati (12. 6. 2021, SSU) 
Právo startu na Mistrovství ČR krátké trati (12. 6. 2021, SSU) bylo zveřejněno ve Sdělení sekce OB 7/2021. 

Vedení sekce OB rozšiřuje právo startu následovně: 

1. Závodníci ročníku narození 2007 

Právo startu mají i závodníci ročníku narození 2007, kteří mají pro rok 2021 závodní licenci A. 

2. Divoké karty v kategoriích dorostu a juniorů 

• Vedení sekce OB udělí 25 divokých karet pro start v kategoriích dorostu a juniorů. 

• Návrh na udělení divokých karet připraví jednotlivá tréninková střediska mládeže (TSM) pro závodníky, 

kteří nemají právo startu podle Sdělení sekce OB 7/2021. 

• Rozdělení divokých karet pro jednotlivá TSM bylo provedeno podle počtu registrovaných závodníků 

v kategoriích 16, 18, 20 ve spádové oblasti TSM k 15. 5. 2021 následovně: 

TSM Praha a střední Čechy  7 DK  (Praha, Středočeská a Jihočeská oblast) 

TSM západní Čechy   2 DK (Západočeská oblast) 

TSM Ještědská oblast   3 DK (Ještědská oblast) 

TSM Královéhradecko   4 DK (část Východočeské oblasti) 

TSM Pardubicko a Vysočina  3 DK (část Východočeské oblasti, oblast Vysočina) 

TSM Hanácká oblast   3 DK (Hanácká oblast, Moravskoslezský kraj) 

TSM Valašská oblast   1 DK (Valašská oblast) 

TSM jižní Morava   2 DK (Jihomoravská oblast) 

• Jednotlivá TSM přidělí divoké karty pro závodníky ročníků narození 2001 – 2006 bez ohledu na pohlaví a 

věk. 

• TSM zašlou seznam navržených divokých karet (jméno závodníka, jeho registrační číslo a kategorie) 

vedení sekce OB (klimpl.petr@seznam.cz) do 28. 5. 2021. 

• Soutěžní komise zašle jednotlivým TSM žádosti o výjimky startu na M ČR na krátké trati v kategoriích 

dorostu a juniorů, které obdržela v řádném termínu do 23. 5. 2021. 

3. Výjimky startu v kategoriích D21 a H21 

Došlé žádosti o výjimky startu na Mistrovství ČR na krátké trati v kategoriích D21 a H21 v řádném termínu 

23. 5. 2021 posoudí soutěžní komise sekce OB a navrhne vedení sekce OB jejich udělení do 28. 5. 2021. 
 

Pozn. Změny práva startu na Mistrovství ČR na krátké trati budou uplatněny i pro závod Českého poháru a 

žebříčku A na klasické trati (13. 6. 2021, SSU). 

 

 

Petr Klimpl, předseda sekce OB 
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