
 
 

1. KOLO STŘEDOEVROPSKÉHO POHÁRU (SEP) 

1. KOLO ČESKÉHO POHÁRU VE SKIALPINISMU 

1. KOLO SLOVESKÉHO POHÁRA V SKIALPINIZME 

 

1. ORGANIZÁTOR 

SUNSKI Beskydy ve spolupráci se Ski areálem Bílá v Beskydech. 

2. MÍSTO KONÁNÍ ZÁVODŮ 

Ski areál Bílá v Beskydech, www.skibila.cz (49.4444300N, 18.4589867E), sjezdovka JIŽNÍ I a JIŽNÍ II.  

3. PREZENTACE, ZÁVODNÍ KANCELÁŘ 

Závodní kancelář je umístěna v prostoru „Bufetu“, který je umístěn vedle hotelu Bauer, přímo pod sjezdovkami 

JIŽNÍ I A JIŽNÍ II. Parkovaní je možné na parkovišti areálu. Parkoviště je vzdálené cca 50m od místa Závodní 

kanceláře. Prezentace a výdej startovních čísel probíhá v Závodní kanceláři 9.1. v čase od 15,00 do 17,00 hod. 

4. START ZÁVODU 

Start závodu proběhne v 19,00 hod. Dle počtu přihlášených závodníků bude pořadí závodů následující: 

KVALIFIKACE, HLAVNÍ SOUTĚŽ v pořadí ČTVRTFINÁLE B, A, SEMIFINÁLE B,A , FINÁLE B,A. Minimální počet 

závodníku pro otevření kategorie je 6. V případě, že nebude prezentováno 6 závodníků v jedné kategorii, bude 

tato kategorie sloučena s jinou. 

5. ÚČAST 

Závodu se mohou zúčastnit jednotlivci v kategorii mužů, veteránů, žen, juniorů, juniorek, kadetů a kadetek, 

OPEN muži a OPEN ženy. 

Účastníci závodu (započítávaného do seriálu ČP) musí být členy ČHS, HS nebo jiného horolezeckého spolku. Při 

prezentaci je nutno předložit průkaz – bez platného průkazu nebudou závodníci připuštěni na start v 

kategoriích elite/. Závodníci do 18 let musí předložit při prezenci písemný souhlas rodičů o účasti na závodech. 

Účastníci závodu (započítávaného do seriálu SP a SEP) nemusí být držitelem průkazu vydaného SSA nebo 

ISFM, ale nebudou vyhodnoceni v celkovém hodnocení SEP a SP ve finále v Jasné 9.4.2016. Závodníci do 18 let 

musí předložit při prezenci písemný souhlas rodičů o účasti na závodech. 

6. PRICE MONEY 

Muži: 1. místo €100,-  2. místo €50,- 3. místo €30,- 

Ženy: 1. místo €70,- 2.místo €40,- 3. místo €25,- 

Kategorie OPEN a ostatní kategorie – věcné ceny. 

7. POVINNÁ VÝZBROJ PRO ZÁVODY SEP, ČP, SP 

 lyže s ocelovými hranami po celé délce, délka lyží nesmí být kratší jak 160 cm pro muže a 150 cm pro ženy, 

minimální šířky 60 mm; 

 skialpinistické vázání (umožňující chůzi a sjezd);  



 
 

 pár stoupacích pásů; 

 skialpinistické boty dostatečně vysoké, aby pokryly kotníky s podrážkou Vibram, na boty musí jít upevnit 

stoupací železa; 

 pár skialpinistických nebo běžeckých holí (ocelové kroužky jsou zakázané); 

 lékárnička = sterilní obvaz + elastický obvaz + trojcípí šátek + alu fólie (min. 1,8 m2); 

 batoh s úchyty na lyže o minimální velikosti 20l; 

 přilba je povinná během celého závodu a musí splňovat normu EN 12492 (UIAA106); 

 brýle nebo průhledný štít; 

 čepice nebo čelenka; 

 rukavice; 

 čelová svítilna s dobrou svítivostí; 

 minimálně 2 vrstvy oblečení spodní části těla s dlouhými nohavicemi přesné velikosti závodníka: 1. vrstva – 

závodní oblečení 

2. vrstva – z větru vzdorného materiálu; 

 minimálně 2 vrstvy oblečení horní částí těla s dlouhými rukávy přesné velikost závodníka: 

1. vrstva – závodní oblečení 

2. vrstva – teplé oblečení s dlouhým rukávem (za teplé oblečení se nepovažuje spodní prádlo) 

3. vrstva – z větru vzdorného materiálu. 

8. POVINNÁ VÝZBROJ PRO ZÁVODY KATEGORIE OPEN 

 lyže s ocelovými hranami po celé délce, délka lyží nesmí být kratší jak 160 cm pro muže a 150 cm pro ženy, 

minimální šířky 60 mm; 

 skialpinistické vázání (umožňující chůzi a sjezd);  

 pár stoupacích pásů; 

 skialpinistické boty; 

 pár skialpinistických nebo běžeckých holí (ocelové kroužky jsou zakázané); 

 batoh s úchyty na lyže o minimální velikosti 20l; 

 přilba je povinná během celého závodu (horolezecká, cyklo, lyžařská); 

 brýle nebo průhledný štít; 

 čepice nebo čelenka; 

 rukavice; 

 čelová svítilna s dobrou svítivostí. 

9. HODNOCENÍ ZÁVODU 

Závod bude hodnocen dle platných pravidel závodů ve skialpinismu ve sprintu. Pravidla mohou být upravena 

s ohledem na aktuální podmínky. 

10. STARTOVNÉ 

Startovné uhradí startující ve výši 450,- Kč / € 17,- (400,- Kč pro členy ČHS) při prezentaci v den závodu v 

závodní kanceláři. Ve startovném jsou zahrnuty výdaje na organizaci závodů a jídlo po skončení závodu. V 

případě přihlášky v době prezentace je startovné 600,- Kč / € 22,- (500,- Kč pro členy ČHS). 

11. PŘIHLÁŠKY 

Přihlášky je nutno zaslat  nejpozději v pátek 8.1. 2016 do 15:00 hod. na  adresu: nakladal@sunski.cz . 

V přihlášce je nutno uvést jméno, příjmení, klubovou příslušnost, členství v organizacích viz. bod 5 ÚČAST (pro 

kategorie open předložení dokladu o členství neplatí), kategorii a datum narození.  

12. UBYTOVÁNÍ 

Ubytování organizátor nezabezpečuje. Doporučené ubytování (do 5 min. místa závodu): 

Hotel Bauer***, je možnost i dependance s nižším standardem www.hotelbauer.cz 

http://www.hotelbauer.cz/


 
 

Hájenka pod sjezdovkou, tel: 731 541 037 

Chata Bílá www.chatabila.cz 

13. TRATĚ 

Tratě mohou být změněny podle sněhových a povětrnostních podmínek a budou vysvětleny před startem při 

výkladu. 

Trať A – muži, ženy, veteráni, junioři 

Trať B – kadeti, kadetky, juniorky, open muži, open ženy 

Trať A 
Délka: 950m 

Převýšení: 100m 

Trať B 

Délka: 650m 

Převýšení:70m 

 

 

14. KATEGORIE 

Kadeti KM (1999 - 2001), Kadetky KŽ (1999 - 2001) 

Junioři JM (1996 – 1998), Juniorky JŽ (1996 – 1998) 

Muži M (1977 – 1995), ženy Ž (1995 a staší) 

Veteráni V (1976 a starší) 

OPEN muži bez rozlišení věku OM, OPEN ženy bez rozlišení věku OŽ 

15. PROGRAM 

9.1.2016  SOBOTA 15:00 – 17:00  prezence, výdej startovních čísel 

     13:00 – 19:00 půjčovna skialpových lyží  

     18:30  výklad trati v prostoru prezence 

     19:00  START 

     21:00 – 22:00  ukončení závodu 

     po finále vyhlášení výsledků v místě cíle, party 

16. RŮZNÉ, KONTAKT 

Každý závodník, doprovod a organizátor se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Závodníkům mladším 

18 ti let nebude povolen start bez písemného souhlasu rodičů. Protesty je možno podat do 30 minut 

po zveřejnění výsledků do rukou ředitele závodu s vkladem 500,- Kč. V případě zamítavého stanoviska 

se vklad nevrací.  

Další informace je možno získat na tel. čísle 608 455 794 (Jiří Nakládal) 

http://www.chatabila.cz/

