
   

 

 

Mistrovství České republiky ve skialpinismu 2011. 

 

    KSPORT Beskydy 6. ročník skialpinistických závodů                                                                                 
na Javorovém nový termín sobota 12.března 2011. 

Organizátor : Skialpinistický oddíl TJ TŽ Třinec, SK SKIALP BESKYDY,                                
ALVI PRO s.r.o.  a  WWW.KSPORT.CZ 

Program:                                                                                                                                                                                          
8:00 – 9:30      Prezentace – na spodní stanici lanové dráhy                                                                                             
9:30 – 9:40      Výklad trati                                                                                                       
10:00               Start závodu v Oldřichovicích                                                                       
15:00               Vyhlášení výsledků u turistické chaty na Javorovém                                                         
15:30       Nominace české reprezentace na mistrovství světa 2011                                                        
16:00 - ???      hudba, zábava, . . . . 

Trať:  
Je vedena na území CHKO, proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti na ochranu přírody!                       
Podrobně bude popsána na místě před závodem.  
Délka tratě A – 23 km s převýšením 1850 m, pro kategorii muži, ženy a veteráni.                                             
Trať B – 11,5 km dlouhá s převýšením 1060 m, pro kategorii kadeti, junioři a OPEN.                                       
Všichni závodí stylem START – CÍL. Protesty je možno podat do 15 min po zveřejnění výsledků do rukou 
ředitele závodu společně s vkladem 500 Kč.              

Kategorie :                                        trať        délka tratí         převýšení 
Kadeti            15 – 18 let ( 1993 – 1996)                 B                  11,5 km                  1060 m                                                                                        
Kadetky         15 – 18 let (1993 – 1996)                  B                  11,5 km                  1060 m                                                                                        
Junioři           19 – 20 let(1991 – 1992)         B                  11,5 km                  1060 m                                                                                        
Juniorky         19 – 20 let (1991 – 1992)                 B                  11,5 km                  1060 m                                                                                        
Ženy               nad 20 let (1990 a starší)               A                   23 km                   1850 m                                                                                                        
Muži               20 – 39 let (1990 -1972)                 A                   23 km                  1850 m                                                                                                        
Veteráni         40 a starší (1971 a starší)               A                   23 km                  1850 m                                                                                                        
Open ženy     pro příchozí (bez rozlišení)            B                  11,5 km                  1060 m                                                                                        
Open muži       pro příchozí (bez rozlišení)            B                  11,5 km                  1060 m                                                                                         
Kategorie budou vyhlašované při minimálním počtu 3 závodníků.  Každý závodník, organizátor či jeho doprovod se 
akce účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Soutěžící mladší 18-ti let jsou povinni předložit písemný souhlas 
rodičů a platnou lékařskou prohlídku ne starší 1 roku - bude vyžadováno při prezenci!               

Informace:   
na www.ksport.cz, www.javorovy-vrch.cz, www.chataostry.cz , www.ski-mountaineering.cz, www.horosvaz.cz, 
www.skialpinismus.cz, www.skimountaineering.sk, své dotazy pište na e-mail: ksport@centrum.cz nebo volejte na 
606 509 758.    

http://www.KSPORT.CZ
http://www.ksport.cz
http://www.javorovy-vrch.cz
http://www.chataostry.cz
http://www.ski-mountaineering.cz
http://www.horosvaz.cz
http://www.skialpinismus.cz
http://www.skimountaineering.sk
mailto:ksport@centrum.cz


Přihlášky:  
Přihlášku je možno poslat do 3.2.2011 elektronickou poštou na adresu ksport@centrum.cz nebo 
kantor.zbyhnev@tiscali.cz, písemně na  Kantor Zbyhněv  Nýdek 201,  NÝDEK 739 96. Uveďte příjmení a jméno, 
kategorii, datum narození, adresu a popřípadě oddíl. Budete-li chtít zaslat výsledky a foto ze závodů tak 
emailový kontakt na Vás. Platbu předem pošlete na účet SK SKIALP BESKYDY č ú 86-5729870257/0100 
u variabilního čísla použijte datum narození a v informacích jméno. Startovné je pro juniorské a všechny 
seniorské kategorie  350,-Kč, kadeti 150 Kč. Registraci a platbu je možno provést i v den závodů na místě. Cena 
je stejná. 

V případě nepříznivých sněhových podmínek si pořadatel vyhrazuje právo trasu závodu změnit popř. zkrátit 
dle pravidel závodů ČP.   

Ubytování: 
Pořadatel ubytování nezajišťuje.Rezervace ubytování na turistické chatě Javorový (cca 60 míst) tel.: 558 
321 306, e-mail: javorovy@netron.cz, chata Ostrý (cca 20 míst) e-mail: chataostry@centrum.cz,  nebo okolí 
Třince na www.trinec.cz,  a www.jablunkovsko.cz         

SOS telefon v průběhu závodu : 606 769 010 – HS Beskydy                   

Ředitel závodu :                 Zbyhněv Kantor                                                                                                           
Hlavní časomíra:                Czeslaw Jadamus                                                                                               
Stavitel tratí:                    Roman Kuczynski a Zbyhněv Kantor                                                                                             

Povinna výstroj: 

• Lyže s ocelovými hranami po celé délce, min. šířka 60 mm, min. délka 160 cm pro  muže a 150 cm pro 
ženy. Vázání musí umožňovat pohyb paty při stoupání nebo sjezdu a může, ale nemusí být vybaveno 
bezpečnostními řemínky (na závodníkovo vlastní nebezpečí).  

• Boty musí být tak vysoké, aby chránily kotníky, musí mít podrážku Vibram minimálně na 80 % plochy 
chodidla s min. hloubkou vzorku 4 mm a musí na ně jít upevnit  stoupací železa.  

• Pár skialpinistických, teleskopických nebo běžeckých holí s maximálním průměrem 25 mm a nekovovými 
kroužky.  

• Pár stoupacích pásů.  
• Minimálně dvě vrstvy oblečení s dlouhými nohavicemi přesné velikosti závodníka: 1.vrstva – závodní 

oblečení, 2.vrstva – z větru vzdorného materiálu  
• Na horní část těla minimálně tři vrstvy oblečení s dlouhými rukávy přesné velikosti 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. 

• Lékárnička obsahující: 1 ks sterilní obvaz, 1 ks elastický obvaz, píšťalka, 1 ks trojcípý šátek, Alu fólie. 
• Ruksak o minimálním obsahu 20 litrů.                                                                                                      

Pro všechny kategorie je povinné používat ochranou přilbu s certifikátem UIAA,  pouze pro 
kategorie OPEN lze použít přilby cyklistické.                                                     

Hodnocení závodu :  
Dle platných pravidel závodů ve skialpinismu – www.horosvaz.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foto soutěž:                                                                                                                                                    
Pořadatele vyhlašují foto soutěž o nejzajímavější foto ze závodů. Označené fotky názvem, jménem autora a 
kontaktem posílejte na  ksport@centrum.cz, kantor.zbyhnev@tiscali.cz, chataostry@centrum.cz, nebo přineste 
na CD osobně do prodejny KSPORT ul.Jablunkovská 408 v Třinci nejpozději do 28. února 2011 ve formátu JPG, 
GIF nebo COREL v maximálním rozlišení 1280 x 1280 pixel a velikost do 500 KB. Jedna osoba může maximálně 
do soutěže přihlásit tři fotky.                                                                                                                
Odměněné budou první tři fotky.                                                
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