
Skialp nad Hrobem 2013 

 

Český pohár ve skialpinismu 2013, nominace na MS 2013 

 

Pořadatel 
Krušnohorsko o.s. ve spolupráci s lyžařským areálem Sport Centrum Bouřňák a městem Teplice a obcemi Mikulov, Moldava, Horskou službou a Českým 

horolezeckým svazem 

Termín a místo 
Sobota 19. 1. 2013 – Mikulov v Krušných horách - parkoviště 

Zpracování výsledků 
Registraci, prezenci a zpracování výsledků zajišťuje systém www.sportovnisystem.cz 

Každý závodník, který při prezentaci uvede svoje mobilní číslo, obdrží v cíli svůj výsledný čas jako SMS zprávu. 

Startovné 

 Do středy 16. 1. 2013  400,-- Kč,  2900313618/2010 – (do poznámky jméno závodníka, v.s. rodné číslo) 

 rozhodující pro využití zvýhodněného startovného je připsání peněz na účet pořadatele ! 

 při prezenci 500,-- Kč,  

 zahraniční závodníci - možnost platby 15,-- € při prezenci 

Zázemí po dobu závodu 
vojenský stan na parkovišti Mikulov 
WC – zařízení Sport centrum Bouřňák 

Prezence 
závodní kancelář „Karlštejn“ – budova u začátku vleků od 8.00 

Výklad trati 
před závodní kanceláří „Karlštejn“ – budova u začátku vleků od 9.35 

Vyhlášení výsledků 
prostor Startu a cíle u začátku vleků -  30 min po dojezdu posledního závodníka cca 14.00 

Závěrečné posezení závodníků a pořadatelů 
hotel Cepín, parkoviště Mikulov, od 17.00 diashow Marka Holečka v kinosále Obecního úřadu Mikulov, Tržní nám. 27 

Stručný program závodu 

8:00 - 9:30 Prezence Karlštejn 

9:35 Výklad trati Karlštejn 

10:00 Start Prostor u začátku vleků – pod startovacím obloukem 

11:30 - 11:50 
Předpokládaný doběh 1. 

závodníka  
Prostor u začátku vleků – pod startovacím obloukem 

13:00 - 14:00 
Předpokládaný doběh 

posledního závodníka 
Prostor u začátku vleků – pod startovacím obloukem 

http://www.sportovnisystem.cz/


14:00 Vyhlášení výsledků Prostor u začátku vleků – pod startovacím obloukem 

14:00 - 17:00 
Občerstvení, setkání 

závodníků 
Hotel Cepín 

17:00 Diashow Marek Holeček Kinosál Obecního úřadu Mikulov, Tržní nám. 27 

  

  
* * * 

SKIALPINISMUS – Skialp nad Hrobem 2013 

Kategorie open, kadetky, kadeti – zkrácená trať 

 Popis a mapka na www.skialpnadhrobem.cz 

 Dodržujte pravidla ČHS 

 Kategorie podle data narození 

Ženy OPEN bez rozlišení 

Muži OPEN bez rozlišení 

Soutěžící v kategorii OPEN narozeni v roce 1994 a mladší jsou povinni předložit písemný souhlas rodičů 

a platnou lékařskou prohlídku ne starší 1 roku - bude vyžadováno při prezenci! 

Závodí se dle platného soutěžního řádu ČHS. Povinné vybavení (viz. níže). 

Povinné vybavení pro OPEN kategorii: 

 lyže s ocelovými hranami po celé délce s minimální šířkou 60 mm, lyže musí být minimálně 160 cm pro muže a 150 cm pro ženy 

 vázání musí umožňovat pohyb paty při stoupání a zafixování při sjezdu, přední i zadní část musí mít stranový a dopředný bezpečnostní systém 

 boty musejí být tak vysoké, aby chránily kotníky, zároveň musejí mít podrážku Vibram minimálně na 80% plochy chodidla s minimální hloubkou 4 mm. Na 
boty musejí jít upevnit stoupací železa 

 pár lyžařských holí s maximálním průměrem hole 25 mm a nekovovými kroužky 

 pár stoupacích pásů 

 větrovka 

 čepice, rukavice 

 ochranná přilba (může být i cyklistická) 

 batoh 

 zapnutý mobilní telefon s plně dobitou baterií 

Kategorie kadetky a kadeti podle data narození 

Kadetky 1998 až 1996 

Kadeti 1998 až 1996 

Závodí se dle platného soutěžního řádu ČHS. Povinné vybavení (viz. níže). 

Účast je podmíněna členstvím v ČHS, Alpenverein, HS či obdobné organizaci pod UIAA. 
Soutěžící v kategorii kadetek a kadetů jsou povinni předložit písemný souhlas rodičů 

a platnou lékařskou prohlídku ne starší 1 roku - bude vyžadováno při prezenci! 

 

  

Kategorie junioři, juniorky, ženy, muži, veteráni 

 Popis a mapka na www.skialpnadhrobem.cz 

 Dodržujte pravidla ČHS 

  

Kategorie podle data narození 

Juniorky 1995 až 1993 

Junioři 1995 až 1993 

Závodí se dle platného soutěžního řádu ČHS. Povinné vybavení (viz. níže). 
Účast je podmíněna členstvím v ČHS, Alpenverein, HS či obdobné organizaci pod UIAA. 

Na vyžádání pořadatele je účastník povinen předložit platnou lékařskou prohlídku ne starší 1 roku. 

  

Kategorie podle data narození 

 

Ženy 1992 a starší 

Muži 1974 až 1992 

Veteráni 1973 a starší 

 

Povinné vybavení: 

 lyže s ocelovými hranami po celé délce s minimální šířkou 60 mm, lyže musí být minimálně 160 cm pro muže a 150 cm pro ženy 



 vázání musí umožňovat pohyb paty při stoupání a zafixování při sjezdu, přední i zadní část musí mít stranový a dopředný bezpečnostní systém 

 boty musejí být tak vysoké, aby chránily kotníky, zároveň musejí mít podrážku Vibram minimálně na 80% plochy chodidla s minimální hloubkou 4 mm, na 
boty musejí jít upevnit stoupací železa 

 pár lyžařských holí s maximálním průměrem hole 25 mm a nekovovými kroužky 

 pár stoupacích pásů 

 minimálně dvě vrstvy oblečení dolní části těla s dlouhými nohavicemi: 

o 1. vrstva - závodní oblečení 

o 2. vrstva - větru odolné oblečení 

 minimálně tři vrstvy oblečení horní části těla s dlouhými rukávy: 

o 1. vrstva - závodní oblečení 

o 2. vrstva - teplé oblečení s dlouhým rukávem (např. Polar Flece, nikoli spodní prádlo) 

o 3. vrstva - větru odolné oblečení 

 ochranná přilba dle normy EN 12492, nebo UIAA 106 

 čepice nebo čelenka, případně kapuce závodní kombinézy 

 rukavice 

 alufólie o minimální ploše 1,8 m2 

 lékárnička minimálně obsahující: 1 ks sterilní obvaz, 1 ks elastický obvaz, 1 ks trojcípý šátek 

 batoh s možností připevnění lyží s minimálním obsahem 20 litrů 

 zapnutý mobilní telefon s plně dobitou baterií 

  

* * * 

Další důležité informace 

Nekonání závodu 
Z rozhodnutí pořadatele do 18.1.2013 včetně 

 vracíme plné startovné 

Z rozhodnutí účastníka do 12.1.2013 včetně 

 vracíme startovné snížené o 100,-- Kč 

 odhlášku nutno zaslat e-mailem na: info@skialpnadhrobem.cz 

Ubytování 
  pořadatel nezajišťuje, je možné využít všechny ubytovací kapacity na Mikulově - http://www.obec-mikulov.cz/ubytovani.php 

  omezená kapacita rodinný penzion Doktorovic – http://www.doktorovic.cz 

Parkování 
  na parkovišti Mikulov u vleků - zdarma 

Kontakty 

Ředitel závodu Dr. Machold Petr 
 

Zástupce ředitele Blaschke Karel 
 

START / CÍL Drozd Pavel 
 

Zpracování dat Sportovniservis.cz 
 

Vedoucí a výklad trati Plíva Tomáš 
 

 

Kontaktní telefon činný v den konání závodu: 775481797 

 

Závodníci jsou povinni: 

 po dobu závodu mít u sebe zapnutý mobilní telefon s plně dobitou baterií 

 bezvýhradně uposlechnout pokyny rozhodčích a pořadatelů 

 na určených místech použít předepsané vybavení, sejmout nebo nasadit pásy, lyže umístit na batoh 

 chovat se šetrně k přírodě a využívat pouze vyznačenou trasu závodu 

 s výjimkou určených míst během závodu neodhazovat žádné odpadky 

Každý závodník, organizátor či jeho doprovod se akce účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí. 

  

  

Penalizace a diskvalifikace 
z pravidel pro závody ve skialpinismu 

3 TRESTNÉ MINUTY 

http://www.obec-mikulov.cz/ubytovani.php
http://www.doktorovic.cz/


 Jakákoli chybějící výstroj na traťové či cílové kontrole (výjimku tvoří zlomená lyže, zanechaná na kontrole ) 

5 TRESTNÝCH MINUT 

 Zanechání materiálu nebo odpadků na trase závodu 

 Nerespektování značení tratě 

10 TRESTNÝCH MINUT 

 Nerespektování příkazů organizátora, nenalepení či nesundání pásů 

 Nepoužití povinné výbavy na pořadatelem určených místech 

DISKVALIFIKACE 

 Když závodník neprojde kontrolou na startu 

 Když závodník neprojde kontrolou v cíli 

 Závodník bez nasazené přilby v průběhu závodu 

 Závodník bez funkčního mobilního telefonu v průběhu závodu 

 Vážné ohrožení přírody či nerespektování pravidel závodů 

 Jakákoli akce znamenající nebezpečí či ohrožení bezpečnosti 

 Neposkytnutí první pomoci v průběhu závodu 

 


