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Schválil Agnieszka Solik (PL), Pavel Jirsa (CZ) 

1. Úvod 

Pravidla pro Středoevropský pohár jsou zpracovány na základě standardů závodů pro 

závodní skialpinismus. Pravidla pro jiné závody zahrnuté v oficiálním kalendáři SEP budou 

autorizované a schválené komisí skialpinismu.                                                                                                                                       

Skialpinistické závody představují rychlostní přemístění v horách, především na lyžích 

v kombinaci s horolezeckými technikami. Trať musí být předem určená. Co se týká 

vzdálenosti, nejméně 85 % trati musí být překonáno na lyžích a maximálně 5 % bez lyží 

(např. po cestě a nebo lesní cestou) a zároveň maximálně 10 % v žlabech a pěších 

výstupech. Každý závod se může uskutečnit jako závod jednotlivců nebo družstev.  

                         

2. Účast 

V rámci závodů SEP se soutěží v kategoriích A a B (open). V celkovém pořadí SEP se 

vyhodnocuje kategorie A. Vyhodnocení v SEP je podmíněné tím, že každý závodník z České 

republiky je držitelem platného průkazu ČHS nebo průkazu HS nebo průkazu organizace 

sdružující se v UIAA, každý závodník ze Slovenska je držitelem platného průkazu SSA a 

nebo je závodník z Polska. V případě závodníků z jiného státu musí být závodník držitelem 

platného průkazu vydaného národní federací.                                                                              

Závodníci se zastavenou činností od mateřského oddílu – klubu nebo od disciplinární komise 

nejsou připuštěni na start na všech závodech SEP a jejich variantách. 

 

3. Kategorie 

Závodí se v jedné z následujících kategorií :                                                                                                           

- muži, ženy                                                                                                                                                                  

- kadeti (15-16-17 let) junioři (18-19-20 let), senioři (21 roků a víc)                                                     

(v případě vyhlášení těchto kategorií)                                                                                                                     

- veteráni (40 r. a víc), veteránky (40 r. A víc), kategorie bude vyhodnocena pokud se závodu 

zúčastní více jak 3 závodnice.                                                                                                                                              

Pro zařazení do kategorie je dosažení věku v referenčním roce. Referenční rok začíná pro 

každou sezonu od ledna. To znamená, že pokud se událost koná v prosinci, roky se počítají 

od následujícího roku. 

- otevřená kategorie pro neregistrované / open / bez rozlišení věku 

 

Hlavní kategorii tvoří senioři. V celkovém bodování SEP budou vyhodnocení muži, ženy, 

veteráni, veteránky, kadeti, kadetky, junioři, juniorky. 
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Kadeti a junioři závodí v samostatných kategoriích. 

Kategorie kadetů a juniorů se mohou účastnit soutěží připravených speciálně pro ně. 

Závodníci nesmí závodit najednou ve dvou kategoriích. 

Trať musí splňovat určené parametry pro závody. Za výjimečných okolností a v důsledku 

oprávněných příčin, skialpinistická komise může schválit trať s menšími nebo většími rozdíly 

v převýšení, podle pravidel SEP. 

Závody se mohou uskutečnit jednotlivcích, v družstvech nebo štafetový způsobem. Smíšené 

družstva (muž-žena) budou hodnoceny v kategorii mužů. 

Závody mohou být vyhodnocovány podle příjezdu závodníků do cíle nebo podle dosaženého 

celkového času. Pro závody v družstvech se počítá čas posledního člena družstva. Pokud 

závod trvají více dní, zaznamenávají se výsledky každého dne. Do celkových výsledků 

budou zařazena všechna družstva nebo jednotlivci, kteří prošli celou trať a respektovali 

pravidla. 

                                                                                                                    

4. Materiál a výstroj 

4.1 - pro jednotlivce 

4.1.1 - povinná výstroj na každých závodech 

- Lyže s ocelovými hranami po celé délce lyže a minimální šířkou 60 mm. Základní délka lyží 

nesmí být kratší než 160 cm pro muže a 150 cm pro ženy. Délka může být i kratší ale nesmí 

být pod hranicí 90 % výšky závodníka. Vázání musí umožňovat chůzi i sjezd. 

- Lyžáky, dostatečně vysoké, aby zakryly kotníky, s podrážkou VIBRAM (min. po 80 % 

plochy podrážky s min. dezénem 4 mm). Na boty musí jít pevně uchytit stoupací železa. 

- Pár skialpinistických teleskopických nebo běžeckých holí s max. průměrem 25 mm a 

kroužkem na konci (ocelové kroužky jsou zakázány). 

- Pár stoupacích pásů. 

- Minimálně 2 vrstvy oblečení spodní části těla s dlouhými nohavicemi přesné velikosti 

závodníka: 

1. vrstva - závodní oblečení 2. vrstva - z větru odolného materiálu 

- Minimálně 3 vrstvy oblečení horní části těla s dlouhými rukávy přesné velikosti závodníka: 

1. vrstva závodní oblečení 2. vrstva - teplého oblečení s dlouhým rukávem; 3. vrstva - z 

větru odolného materiálu s dlouhým rukávem. 

- Lavinový přístroj: musí být funkční a vybaven standardní funkcí vysílání a hledání 

na frekvenci 457 kHz. 

Každý závodník musí mít lavinový přístroj pevně přichycen na těle a skrytý pod vrstvami 

oblečení. Závodník musí mít lavinový přístroj zapnutý během celého závodu. Pokud 

závodník zjistí během závodu, že jeho lavinový přístroj nefunguje, je povinen nahlásit to na 

nejbližší kontrole. Organizátor společně s hlavním rozhodčím rozhodnou o následujícím 

pokračování závodníka. 

- Přilba je povinná během celého závodu a musí odpovídat normě EN 12492 (UIAA106). 

- Lavinová lopatka: rozměrů min. 20 x 20 cm s rukojetí a celkovou délkou min.50 cm / a musí 

být certifikována výrobcem. Lavinová lopatka nesmí být upravována, závodník odpovídá za 

její funkčnost. Povinnost nosit lopatku platí pro závody ve volném terénu mimo sjezdovky. 

- Batoh s možností upevnění lyží a velikosti min. 20 l. 

- Rukavice 

- Lyžařská čepice nebo čelenka 

- Lavinová sonda v případě, že se událost koná mimo sjezdové tratě s délkou min. 2,00 

metry- Hliníková fólie minimálně 1,8 m2. 

- Lékárnička - 1 ks sterilní obvaz, 1 ks elastický obvaz, 1 ks trojcípý šátek 
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- Brýle s UV filtrem nebo průhledný štít 

 

4.1.2 - doporučená výstroj, podle závodu a terénu může být povinná 

- Tekutiny 

- Buzola, mapa, píšťalka 

- Čelová lampa s dobrou svítivostí. 

- Horolezecký cepín s min. délkou 50 cm s UIAA certifikátem 

- Horolezecké lano průměru min. 8 mm a s délkou min. 20 m s UIAA certifikátem 

- Pár stoupacích želez s min. počtem 10 hrotů, dva z nich musí být vpředu, přesné velikosti 

na závodníkova lyžařku bez upravování is bezpečnostními popruhy. Stoupací železa musí 

mít UIAA certifikát. Pokud stoupací železa závodník nepoužívá, musí být uloženy v batohu 

hroty k sobě. 

- UIAA certifikovaná horolezecká sedačka bez modifikaci a upravování. 

- Via ferrata set UIAA certifikován 

- Dvě horolezecké karabiny s min. nosností 22 kN UIAA, z toho 1 zámková. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo určit jaký materiál se bude během závodů používat. 

Zároveň si vyhrazuje právo odmítnout nebo požadovat vyměněnu výstroje pokud je vadná 

nebo nevhodná. Závodník je zodpovědný za vlastní výstroj a musí dohlížet, aby byla funkční 

a v souladu s pravidly. V cíli se kontroluje výstroj u všech závodníků. Veškerý materiál musí 

být certifikován výrobcem. 

 

4.2 Výstroj poskytnutá organizátorem 

Organizátor zajistí startovní čísla, která nesmí být poškozeny. Čísla pro kategorie jednotlivců 

a družstev mohou být rozdílných barev. Organizátor může zabezpečit elektronické vybavení 

(čip a pod.), Které bude použito jako časomíra a zároveň bude sloužit pro kontrolu výsledků 

závodu. Další materiál, který není zahrnut v oficiálních pravidlech a který organizátor 

požaduje, musí být poskytnut organizátorem. Všechna pravidla závodů musí být v souladu s 

pravidly SEP. 

 
5. Bezpečnost 

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a řídí se v každém okamžiku pokyny 

organizátory! 

Každý závodník je povinen při prezentaci podepsat prohlášení, že jeho zdravotní stav je 

vyhovující pro zátěž, které skialpinistické akce vyžadují. 

Zároveň organizátorem akcí je doporučeno, aby pro hlavní kategorii vyžadovaly potvrzení o 

lékařské prohlídce od sportovního lékaře a pro Open kategorii od praktického lékaře. 

Organizátor musí brát v úvahu všechny možné alternativy a proto je od něj požadováno 

zajistit: 

- lékaře, 

- záchranáře s akreditací, 

- sanitku podle potřeby, 

- stanici první pomoci. 

 

 

    6. Reklamy na oblečení závodníků 

Pořadatel závodu může na reklamu použít jedině startovní čísla nebo jako označení o 

provedené kontrole materiálu / např. lyže, hole, .. /. 



4 
 

Národní federace může použít i místo přímo na závodníkova oblečení, ale jen u 

reprezentantů. 

Individuální reklamy jsou povoleny v nespecifikované formě kromě reklam odporujícím 

normám morální etiky. 

 

 

7. Startovní čísla 

Čísla vydané organizátorem se musí nosit na viditelných místech určených pro tento účel po 

celou dobu trvání závodu. Čísla budou pevně připevněna na levém stehně závodníka a na 

batohu. 

Čísla nesmí být upravovány tak, aby se snížila jejich čitelnost. Organizátor může žádat jejich 

vrácení po příchodu závodníka do cíle. 

 

 

8. Výklad tratě, instruktáž 

Výklad tratě probíhá pod dohledem ředitele závodu nebo jeho zástupců. Organizátor 

uspořádá výklad tratě před začátkem závodů a musí se ho zúčastnit všichni závodníci 

(jednotlivé závodníky mohou zastupovat jejich trenéři). Závodníci obdrží následující 

informace: 

- Popis tratě přes vizuální média (mapa nebo promítačka), zahrnující změny (výstup, sjezd, 

změna výstroje) a nebezpečná místa na trati, kontrolní body na trati, technické zvláštnosti 

tratě a občerstvovací místa; 

- Předpověď počasí a sněhových podmínek: množství a kvalitu sněhu, předpokládané teploty 

a vítr, lavinové nebezpečí podle evropské stupnice; 

- Informace o potřebné výstroji pro tyto závody; 

- Program dne závodu: briefing před startem, kontrola lavinových přístrojů, čas startu, strava 

a závěrečný ceremoniál. 

- Podstatné informace musí být zveřejněny také v písemné nebo grafické formě na 

viditelném místě. 

Další (krátký) výklad může uskutečnit velitel trati krátce před startem. 

Časové limity mohou být stanoveny podle uvážení organizátora. Pokud časový limit 

závodníci nesplnily, musí ze závodu odstoupit. Závodníci se musí dostavit na místo startu v 

čas určený organizačním výborem. Organizační výbor si vyhrazuje právo včas změnit 

program, pokud to považuje za nezbytné. Tato změna musí být v souladu s organizačními 

pravidly. Tato změna může nastat neomezeně na kterémkoliv úseku závodu. Také si 

vyhrazuje právo přesunout start závodu z bezpečnostních důvodů. 

- Závodníka může zastavit jen organizátor závodu. 

- Při náhlé změně počasí a zranění na trati může organizátor rozhodnout o stop čase 

během závodu, v jiném případě musí být časový limit přesně definovaný při výkladu tratě. 

- Během akce situaci projedná organizátor se zástupcem SEP, následně to oznámí na trati a 

zastaví závodníky na jednom místě. Odůvodnění se uvede v zápisu, popř. výsledkové listině 

akce. 

9. Průběh závodu 

9.1 Trasa a značení tratě  

Přesné informace o orientačních bodech budou podány během výkladu tratě. Ředitel závodů 

rozhoduje o tom, která výstroj musí být použita z bezpečnostních důvodů (stoupací železa  
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apod.). Ředitel závodu a vedoucí kontrolních stanovišť mohou nařídit nasazení větru 

odolného oblečení všem závodníkům v případě zhoršeného počasí.  

Všechny akce jsou pod kontrolou zdravotnického pracovníka a technického delegáta SEP. 

Pokud trasa vstoupí nebo protne sjezdovku, místo určené pro závody musí být vhodně 

odděleny od místa používaného lyžaři např. sítí (výstup a sjezd) a musí být zajištěn plynulý 

průjezd tímto místem. 

V případě nebezpečí, které může být způsobeno velkou rychlostí, organizátor je povinen 

zavést zpomalovače a podobné signály na snížení rychlosti. Vrchní stopa je přednostně 

určena pro rychlejší závodníky na předjíždění. 

Během celé trati je organizátor povinen zajistit a udržovat 2 stopy s výjimkou míst, kde 

to není technicky možné. 

 

Trať musí být vyznačena praporky: 

- velikosti 15x20 cm, obdélníkového nebo trojúhelníkového tvaru. 

- zelené nejlépe fosforeskující, na výstup; 

- červené nejlépe fosforeskující, na sjezd. 

V případě náročných podmínek, organizační výbor zesílí značení velkými prapory 

(Minimálně jeden a půl metru nad zemí). 

Při závodech v nočních hodinách se používá i osvětlení různého charakteru. 

Nebezpečné úseky 

Ty musí být výrazně označeny např. obdélníková žlutými stuhami s černým pruhem v 

středu praporku. Jejich velikost je minimálně 40x60 cm. 

Velká změna směru jízdy musí být výrazně vyznačena směrovými šipkami, doporučuje se ve 

barvě zastávek (značení). 

 

9.2 Speciální místa 

Start 

Dostatečně velká ohraničená plocha, umožňující téměř stejné postavení závodníků, s 

přesným označením "START" a vyznačenou startovní čárou nebo páskou. Do ohraničeného 

prostoru startu je každý závodník povinen vstoupit jen přes kontrolu lavinového přístroje a 

podepsat se vlastnoručním podpisem, že se účastní soutěže na vlastní nebezpečí a zároveň, 

že je dokonale obeznámen s trasou závodu, pokud tak neučinil již při prezentaci. 

Závodníci odstartují na povel organizátora a to buď po zaznění startovního výstřelu, píšťalky 

nebo na povel "Tři, dva, jedna, start!" 

Start by neměl být umístěn v prudkém stoupání a minimálně 300 m by měla být zajištěna 

široká stopa (rolbami nebo skútr) a až následně trať přechází do dvou připadne tří stop. 

Kontrolní body 

Všichni závodníci musí procházet přes jednotlivé kontroly a jsou registrováni ze sportovních 

a bezpečnostních důvodů. Partneři z družstva musí opouštět kontrolu společně. 

Průběžné body 

Přes tyto body musí projít každý závodník, pokud je to možné, tak společně v případě týmů z 

bezpečnostních důvodů. Na těchto bodech nejsou závodníci povinni navzájem se čekat. 

Stanoviště určené k výměně výstroje (zpravidla se jedná o stanoviště kontroly) 

Tato místa mohou být ohrazeny. Organizátor na tomto místě (který musí být zřetelně 

označen) schvaluje vstup reportérům. Technický delegát SEP musí mít povolen vstup na 

všechny stanoviště. 

Občerstvovací stanoviště 

Zajištění občerstvení (nápoje + jídlo) je povinností organizačního výboru a musí se 

zajistit min. v cíli. 

Cíl 
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Dostatečně velká ohraničená plocha pro příchozí závodníky, s přesným označením "Cíl" a 

vyznačenou čárou. Nesmí být umístěný v prudkém sjezdu, pokud nelze jinak, je nutno zajistit 

zpomalovací šikany. 

Členové týmu musí projít cílem společně s minimálním rozestupem. 

V případě, že jsou zajištěny elektronické čipy: čip určí pořadí a čas (preferuje se jeden čip na 

každém kotníku). Pokud nejsou elektronické čipy: časomíra určí pořadí a čas příjezdu 

(kamera apod.). 

Pokud není ani jedna z těchto možností: cílová čára 

Z ohraničeného prostoru cíle je každý závodník povinen projít přes kontrolu materiálu. 

Ohraničený prostor cíle je určený jen pro organizační výbor a jím pověřené osoby (sponzoři; 

členové komise SEP; zdravotní zabezpečení; TV; reportéři). 

Organizátorům se doporučuje v oblasti cíle umístit pytle na odpadky. 

 

9.3 Výsledky 

Neoficiální výsledky 

Během závodu organizátor oznamuje průběžné výsledky a následně i celkové výsledky. Tyto 

výsledky jsou neoficiální až do zasedání poroty a oficiálního schválení porotou a podpisem 

hlavním rozhodčím závodů. Závodníci a vedoucí družstev jsou povinni sledovat průběžné 

výsledky a okamžitě hlásit případné výhrady organizátorům. 

Oficiální výsledky 

Oficiální konečné výsledky budou vyhlášeny okamžitě po ukončení závodů a po prvním 

zasedání poroty s ředitelem tratě. Závodníci mají následně 15 minut na podání protestu. 

Nebude-li podán žádný protest tato výsledková listina se stává definitivní. 

Oficiální výsledky budou rozděleny: 

- ihned zástupcům tisku, technickému delegátovi, hlavnímu rozhodčímu a dalším 

odpovědným funkcionářům; 

- závodníkům (vedoucím družstev) před odchodem nebo do 2 týdnů zaslány adresy 

klubů; 

- do 48 hodin zaslat na adresu jednotlivých komisí reprezentujících SEP mailem spolu s 

hodnotící zprávou. 

- oficiální výsledková listina musí obsahovat výsledky v absolutním pořadí a až následně po 

kategoriích u mužů a žen. 

 

 

      10. Chování závodníka 

- Je povinností závodníka být dobře připraven na závody, jak ze zdravotní, tak kondiční 

připravenosti. Závodník musí ovládat a sledovat pravidla závodů, jakož i pokyny organizátorů 

závodů. 

- Závodník, který zdržuje je povinen ihned se ustoupit z trati závodníkovi, který zakřičí "Stopa 

"(V angl." Trace "). 

- Závodník, který má problémy, může vzdát závod z vlastní vůle nebo může být vyřazen ze 

závodu členy kontroly nebo jedním z organizačních lékařů. V případě úrazu závodníci mohou 

pokračovat po ošetření úrazu za předpokladu, že funkcionář závodů-lékař, povolí pokračovat 

v závodě. 

- V případě vzdání nebo vyloučení ze závodu za neobvyklých okolností, může být 

závodníkovi uznána pozice na poslední kontrole, kterou prošel. Když jeden člen družstva 

závod vzdá, další člen družstva bude postupovat podle instrukcí organizátora nebo kontroly. 

- Všichni závodníci jsou povinni přijít na pomoc osobě v nebezpečí. Porota vezme v úvahu 

čas strávený poskytováním pomoci. 
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- Družstva nesmí opustit kontrolu, dokud nebyly oficiálně zaregistrováni všichni členové 

družstva. 

Družstvo musí opouštět toto stanoviště společně. 

- Jakékoliv selhání při dodržování pravidel chování, které se nahlásí rozhodčím nebo se 

spatří přímo, musí být posuzováno podle pravidel a bude řešeno porotou s možnou 

penalizací, která může změnit pořadí v důsledku nedodržování disciplíny. 

- Není povolena žádná externí pomoc. Externí pomoc bude penalizována. 

- Pomoc je povolena pouze mezi závodníky se stejným startovním číslem. 

- Nádoby na jídlo a pití, které jsou nošeny závodníkem, musí být z nerozbitného materiálu 

(Žádné sklo, či porcelán). 

- Závodník nesmí odhazovat odpadky na trati !! Porušení se trestá penalizací až 

diskvalifikací. 

- Závodníci, kterým má být předávána cena v jejich kategorii podle pravidel SEP, jsou 

povinni zúčastnit se závěrečného ceremoniálu předávání cen. 

Nerespektování těchto bodů může vést k udělení trestných bodů nebo diskvalifikaci! 

 

 

11. Zastavení závodu 

Pokud musí být závod přerušen na základě rozhodnutí organizátorů, rozhodovat o umístění 

se bude na základě časů a bodů získaných na poslední kontrole. 

Pokud již někteří závodníci prošli touto kontrolou a podmínky pro závod byly vyhovující: 

budou závodníci zastavení na následující kontrole, (nebo až v cíli pokud mezitím není žádná 

kontrola). 

O umístění se bude rozhodovat v první řadě na základě příjezdu do daného bodu kontroly a 

následně podle pořadí na předchozí kontrole. 

V případě, že někteří závodníci prošli touto kontrolou i přesto, že podmínky už nebyly 

vyhovující (laviny, špatné počasí, nedostačující značení tratě), umístění bude určeno na 

základě času a bodů obdržených na poslední kontrole. 

 

 

          12. Doping 

Doping je striktně zakázán. V případě existujícího podezření z dopingu, budou nařízeny 

testy. Kontrolní procedury a následný trest musí odpovídat doporučením WADA. Organizátor 

musí vyhradit speciální prostor (oddělený min. clonou) pro lékaře pověřeného sledováním 

závodníků. 

Oficiální seznam zakázaných látek je v souladu se seznamem WADA. 

 

13. Diskvalifikace a penalizace 
Řídí se pravidly ISMF na aktuální sezónu. 

Zvlášť upozorňujeme na následující pravidla: 
Pomoc při výstupech nebo sjezdech = diskvalifikace.  Za pomoc se nepovažuje výměna 

zlomené hole a lyže. 

Závodník musí na každém stanovišti položit obě hole na zem. Vzít si je smí až po ukončení 

manipulace s výzbrojí a výstrojí. Dřívější zvednutí = 1 trestná minuta v individuálním závodě 

a 15 sekund při sprintu nebo vertikálu.   

Před sjezdem si musí závodník sbalit pásy tak, aby nevyčuhovali z pod oblečení Nedodržení 

= 1 trestná minuta v individuálním závodě a 15 sekund při sprintu nebo vertikálu.   
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Dále platí následující pravidla: 

- Jakákoliv chybějící výstroj na kontrole nebo v cíli = 3 trestné minuty 

- Nekompletní družstvo opouštějící kontrolní stanoviště = diskvalifikace. 

- Cizí pomoc materiál, manévry, pomoc při výstupech nebo sjezdech = diskvalifikace. 

- Nápoje nebo jídlo podané mimo určené zóny nebo jiné formy cizí pomoci posouzené 

porotou = od 5 trestných minut po diskvalifikaci. Za cizí pomoc se nepovažuje poskytnutí 

první pomoci. 

- Pozitivní dopingový nález = diskvalifikace. 

- Zanechání materiálu nebo odpadků = od 5 trestných minut po diskvalifikaci. 

- Chůze bez lyží nebo bruslení na paralelní trati, nenalepení nebo nesundání si 

pásů, nerespektování příkazů organizátora a nepoužití povinné výstroje na určených 

místech = od 3 trestných minut po diskvalifikaci. 

- Nerespektování značení tratě = od 5 trestných minut po diskvalifikaci. 

- Nedodržování pravidel fair-play = od 3 trestných minut po diskvalifikaci. 

- Chybějící lyže, přilba, boty, lavinový přístroj / vypnutý, chybějící, nefunkční / = 

diskvalifikace. 

- Vážné ohrožení přírody = diskvalifikace. 

- Pokud závodník neprojde přes kontrolu = diskvalifikace. 

- Selhání při dodržování bezpečnostních pravidel = diskvalifikace. 

- Jakákoliv akce znamenající nebezpečí nebo ohrožování bezpečí, neposkytnutí první 

pomoci během závodu = diskvalifikace. 

 

14. Protesty 

Všechny protesty musí být písemně předány organizátorům max. do 15 minut po zveřejnění 

předběžných výsledků. Čas, kdy budou následně zveřejněny výsledky v případě přijetí 

protestu, musí být předem oznámen organizátorem. Diskuse budou probíhat na místě 

určeném organizátorem. Všechny připomínky musí být doloženy částkou 10 EUR, která však 

nebude vrácena v případě neuznání protestu. Protesty se podávají jednotlivě za každého 

závodníka nebo družstvo. Protest musí být rozhodnut max.do hodiny. 

 

           15. Porota 

Hlavní povinnosti poroty jsou: 

- Rozhodovat o sporných otázkách, které vzniknou při interpretací pravidel. 

- Posuzovat námitky a rozhodovat o nich. Předseda poroty / hlavní rozhodčí / je jedinou 

osobou pro registraci připomínek. 

- Zaručit standardizaci závodu. Udělené tresty a zároveň výsledné časy musí být schváleny 

a podepsané všemi členy poroty. 

Porotu tvoří: 

- předseda poroty - hlavní rozhodčí závodu 

- ředitel závodu / z klubu pořadatele / 

- technický delegát SEP nebo jeho / její zástupce; 

Rozhodčí závodů musí být nestranní a objektivní. 

 

        16. Disciplinární komise 

Hlavní povinnosti disciplinární komisi jsou: 

- posuzovat všechny vážné porušení schválených sportovních pravidel pro závody 

ve skialpinismu a zaujmout příslušné stanovisko. 
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Disciplinární komisi tvoří: 

- po jednom oficiálním zástupci zúčastněných zemí SEP kromě aktivních závodníků 

 

17. Organizační výbor 

Hlavní povinnosti organizačního výboru jsou: 

- řádné a bezpečné zajištění závodu 

- důkladné vyznačení tratě a připravení stopy (pokud je to možné dvě paralelní stopy) 

- spolupracovat s národní asociací při prezentaci závodů a pokud jsou závody v SP, 

poskytnout všechnu potřebnou součinnost na propagaci společných propozic SP. 

 

Organizační výbor tvoří: 

- ředitel závodu; 

- lékař (zdravotní zabezpečení); 

- stavitel tratě; 

- hlavní rozhodčí závodu nebo jeho zástupce, 

- rozhodčí. 

 

18. Komise skialpinismu SEP 

Hlavní povinnosti komise skialpinismu SEP: 

- navrhuje sportovní pravidla a zajišťuje jejich realizaci na určených závodech SEP 

- posuzuje možné změny pravidel a vydává o tom rozhodnutí 

Komisi skialpinismu tvoří: 

- zástupci jednotlivých států ve stejném počtu - min.2 osoby 

- ředitel závodu při posuzování změn přímo při probíhajícím závodě 

 

19. Aplikace pravidel 

Tato pravidla platí dnem schválení a platí pro všechny závody SEP. 

 

Dodatek I: Podrobné podmínky pro soutěže zařazeny do Středoevropského poháru 

SEP 

 

1. Pravidla 

Pravidla jsou v souladu s ISMF pravidly pro mezinárodní závody a pořadatelé musí striktně 

dodržovat "Sportovní pravidla pro závody ve skialpinismu - Středoevropský pohár" 

 

2. Druh závodu 

Při závodech zařazených do SEP se závodí v dvoučlenných družstvech nebo v jednotlivcích. 

Organizátor může zároveň organizovat závod pro různé věkové kategorie. 

 

3. Popis tratě 

Stoupání má být od 2000 do 2200 m s tolerancí + / - 10 % pro muže a 1800 do 2000 

s tolerancí + / - 10% pro ženy se základním časem 2 až 2 a půl hodiny pro první závodníky. 

V případě jednotlivců stoupání má být kolem 1600 m s tolerancí + / - 10 % m pro muže a 

kolem 1300 m s tolerancí +/- 10 % m pro ženy se základním časem 1,5 až 2 hodiny pro 

prvního závodníka. V případě objektivních příčin např. velmi nepříznivé počasí je možné 
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použít náhradní tratě s minimálním převýšením 1000 m pro muže i ženy.                                                                                                           

Kategorie kadetů a kadetek a kategorie juniorů (juniorek) má mít převýšení kolem 1000 - 

1200 m + / - 10 % se základním časem okolo 1,5 hod. Všechny kategorie musí mít min. 2 

stoupání. 

Organizátor závodu bude připravovat dvě tratě - kratší a delší. V kratší budou zahrnut kadeti, 

junioři a pro rekreační skialpinisty. Na delší trati budou dospělí / muži a ženy / veteráni a 

veteránky. 

 

4. Kategorie 

Kategorie pro SEP jsou následující: ženy, muži, veteráni, veteránky, junioři, juniorky, kadeti, 

kadetky. V pohárech jsou vyhodnoceny pouze ty kategorie, ve kterých závodili nejméně tři 

družstva popř. tři jednotlivci. 

 

5. Umístění 

Viz. pravidla umístění. 

6. Ceny pro vítěze závodů 

Ceny zajistí organizátor každého závodu. Zároveň organizátor pro každého závodníka 

vystaví diplom s dosaženým umístěním. 

 

7. Ceny pro celkové hodnocení Středoevropského poháru SEP 

Ceny budou každoročně poskytnuty od zástupců za jednotlivé země ve stejné výši v EURo. 

 

Dodatek II: Pravidla pro umístění ve Středoevropském poháru SEP 

 

1. Úvod 

Tato pravidla se vztahují na Středoevropský pohár SEP, které jsou zahrnuty v kalendáři 

skialpinistických závodu schváleném komisí skialpinismu SEP. Tento kalendář zahrnuje ty 

závody, které jsou započítávány do Středoevropského poháru SEP. 

Mužské a ženské kategorie budou odděleny. Smíšené družstva se zařazují do mužské 

kategorie 

Jsou dva typy závodu pro Středoevropský pohár SEP: 

- závody jednotlivců; 

- závod DRUŽSTEV. 

 

2. Celkové hodnocení SEP 

2.1. - do celkového hodnocení SEP se započítávají umístění všech tří závodů. 

2.2 - umístění v Středoevropském poháru SEP 

Vítězem Středoevropského poháru SEP je ten závodník, který získá nejvyšší počet bodů po 

uskutečnění všech závodů týmů i jednotlivců. Partner z družstva může být během závodění v 

poháru změněn. 

Smíšená družstva mezi zeměmi jsou povolena. 
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3. Bodovanie pre preteky Stredoeurópskeho pohára 2016 
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Dodatek III: Údaje platné pouze pro rok 2017 ve Středoevropském poháru SEP 
 
1. Kategorie a ročníky narození 
 
Senioři, seniorky 1978 - 1996 
Veteráni, veteránky 1977 a starší 
Junioři, juniorky 1997 - 1999 
Kadeti, kadetky 2000 - 2002 
Muži, ženy Open, bez rozdílu věku 
 
 Pro mládežnické kategorie - kadet, junior, veteránky platí, že vyhlašování samotného 
závodu v kategorii bude jen tehdy pokud budou pro kategorii startovat alespoň 3 
závodníci. Jinak budou tyto kategorie spojeny. V celkovém hodnocení budou ale 
kategorie vyhodnoceny zvlášť. 
 
2. Finanční ohodnocení za konečné umístění v Středoevropském poháru SEP 
  
Muži - senioři 
1.místo 170 EUR 
2.místo 120 EUR 
3.místo   90 EUR 
4.místo   60 EUR 
5.místo   50 EUR 
6.místo   40 EUR 
7.místo   30 EUR 
 
 
Ženy - seniorky 
1.místo 100 EUR 
2.místo   70 EUR 
3.místo   50 EUR 
  
 
Celkem 780 EUR, 120 Eur vyčleněné na poháry pro všechny kategorie. 
 
Na celkové částce 900 EUR se podílí každá země v částce 300 EUR. 
Do celkové kategorie SEP muži budou zařazeni i veteráni, stejně do kategorie ženy, 
veteránky. 
Kategorie kadeti, kadetky, junioři, juniorky, veteráni a veteránky budou odměněny 
věcnými cenami, které zajistí všechny tři organizující země SEP. 

 

 

  


