
Veřejný skialpový závod – SLAMNÍK VERTIKAL 2019

HUDY Český pohár ve skialpinismu 2019 – Slamník Vertical 2019; 
vertical - jednotlivci

WWW: http://zavod.skialpdm.cz
Termín:                  Sobota 26.1.2019
Místo konání:        Dolní Morava

Registrace:            Přihlášky online do 20.1.2019 nebo na místě za vyšší startovné. Online na 
http://zavod.skialpdm.cz.

Startovné:              200,- online registrace,  300,- na místě (pro členy ČHS 200,-) Startovné zahrnuje 
zajištění trati a časomíru, originální sportovní čelenku, jídlo a pití v cíli a stejně jako loni i bohatou 
tombolu od partnerů závodu Dynafit, RockPoint, SkitourTest centrum Dolní Morava, Relax&Sport resort 
Dolní Morava a dalších.

Kategorie:
Závod ČP - kategorie dle pravidel ČHS pro ČP ve skialpinismu pro rok 2019 (kadeti/ky, junioři/ky, 
muži/ženy, veteráni/ky), veřejný závod - Muži/Ženy, </br>

Vyhlášení: 
Veřejný závod - nejrychlejší muž a žena
HUDY ČP ve skialpinismu - pro první tři v každé kategorii bude připraven diplom, medaile a věcná cena. 
Nejlepších 5 žen a mužů bez rozdílu kategorií si pak rozdělí prizemoney.  Pro všechny dokončivší 
účastníky bude následovat bohatá tombola.

Prezentace:
Sobota 14:00-16:15 v kanceláři závodu, areál U Slona (kancelář bude označena)

Závod: Závod ČP 17:00, veřejný závod 17:10

Místo startu: Dojezd sjezdovky U Slona

Cíl: Vrchol Slamníku, horní stanice vleku

Povinná výbava: Každý účastník musí vystartovat i dokončit s níže uvedenou povinnou výbavou.

Zázemí: Veškeré zázemí pro závodníky a doprovod bude v areálu U Slona, část prostorů bude vyhrazena 
pouze pro závodníky pro možnost převlékání a úschovy věcí.

Trasa závodu: Dle aktuálních podmínek bude upřesněna, plánovaná trasa je v okolí sjezdovek a po 
sjezdovkách Relax&Sport resortu Dolní Morava až na vrchol Slamník – délka cca 4km, pozitivní 
převýšení 600 metrů.  Trasa bude značená blikačkami a šipkami, na kritických místech budou pořadatelé. 



Parkování: Parkoviště U Slona

Ustanovení: Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu propozic a trasy dle aktuálních podmínek. 
Přihlášením na závod každý účastník potvrzuje, že si podrobně přečetl propozice a pravidla závodu. 
Přihlášením také souhlasí se zpracováním osobních údajů a závodu se účastní zcela dobrovolně. V 
případě újmy na zdraví, materiálu nebo úrazu nebude závodník odškodnění vymáhat na pořadateli. Na 
závod se přihlašuje dobrovolně a bez nátlaku třetí strany. Toto rozhodnutí potvrdí svým podpisem při 
převzetí startovního čísla.

Souhlas závodníků:
Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner 
pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně
využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním.

Souhlas diváků:
Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, 
aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její 
fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, 
rozšiřováním nebo zveřejňováním.

Povinná výbava pro veřejný závod: Skialpové lyže s vázáním, skialpové boty, hole, rozsvícená čelovka 
po celou dobu závodu a nabitý mobilní telefon s číslem na horskou službu

Povinná výbava pro závod ČP: Skialpové lyže minimální délky 160 cm (ženy 150cm), skialpové 
vázání, skialpové boty, hole, rozsvícená čelovka po celou dobu závodu a nabitý mobilní telefon s číslem 
na horskou službu.

Podrobný program

Sobota 26.1.2018:

Od 10:00 Rock Point půjčovna skitouringového vybavení v prostoru areálu U Slona.

14:00-16:15 prezentace a výdej startovních čísel v areálu U Slona

16:55 výklad trati v prostoru startu 

17:00 start HUDY ČP ve skialpismu

17:10 start veřejného závodu

19:00 vyhlášení výsledků a následné losování tomboly

WEB závodu: http://zavod.skialpdm.cz
FB: https://www.facebook.com/skialprace/

Pořadatel: Skialp Dolní Morava z.s. IČ: 26647664, 739371539 Jakub Fabián, 608 028 052 Jakub Urban
Organizátor:
ČHS (Český horolezecký svaz) jako organizátor Seriálu závodů HUDY Český pohár ve skialpinismu 
2019

https://www.facebook.com/skialprace/
http://zavod.skialpdm.cz/

