
V rámci mistrovství ČR ve skialpinismu 2022 se vyhlašuje závod pro mládež: 

Hledáme skialpinistické talenty 

 
Datum:  

Sobota 12.3. Špindlerův Mlýn- Bedřichov 15:00 

Organizátor: 

Ski Alp Club Špindlerův Mlýn z.s. ve spolupráci s Horskou službou Krkonoše. 

 

Kategorie: 

Open mládež – chlapci, děvčata do 16 let, mohou jít v doprovodu rodičů 

Závodníci musí předložit při prezentaci písemný souhlas rodičů o účasti na závodech. 

 

 Povinná výzbroj: 

– lyže se skialpinistickým vázáním (umožňujícím chůzi a sjezd), 

– stoupací pásy 

– skialpinistické boty dostatečně vysoké, aby pokryly kotníky s podrážkou Vibram 

– batoh  

– přilba- lze použít cyklistická 

– brýle 

– čepice 

– rukavice 

– minimálně dvě vrstvy oblečení spodní části těla s dlouhými nohavicemi přesné velikosti závodníka: 

1. vrstva – závodní oblečení, 2. vrstva – z větru vzdorného materiálu 

– minimálně 3 vrstvy oblečení horní částí těla s dlouhými rukávy přesné velikost závodníka: 1. vrstva 

– závodní oblečení, 2. vrstva – teplé oblečení s dlouhým rukávem (např. POLAR FLEECE) – za teplé 

oblečení se nepovažuje spodní prádlo, 3. vrstva – z větru vzdorného materiálu. 

 

Hodnocení závodu: 

Závod bude hodnocen dle platných pravidel závodů ve skialpinismu systémem start – cíl. 

Po dojetí do cíle budou závodníci odměněni diplomem a cenou. 

 

Startovné: 

Kategorie open mládež platí startovné ve výši 200,- Kč s drobným dárkem bez nároku na jídlo po 

ukončení závodu. 

 

Přihlášky: 

Přihlášky je nutno zaslat nejdéle ve čtvrtek 10.03.2022 do 18,00 hod. přes registrační systém 

na https://www.sac-spindl.cz/zavody/ .  

V přihlášce je nutno uvést jméno, příjmení, klubová příslušnost, kategorii a datum narození.  

Popřípadě jsou přihlášky možné i na místě v den závodu. 

 

https://www.sac-spindl.cz/zavody/


Tratě: 

Tratě závodu budou vedeny na území Krkonošského národního parku, a proto je třeba dbát 

zvýšené opatrnosti na ochranu přírody. 

I. kolo: (bílá čísla) 4,8 km – 420 m převýšení  

Parametry tratí pouze orientační a budou upřesněny před závodem, dle sněhových podmínek a 

budou podrobně vysvětleny při výkladu tratě v den závodu. 

 

Prezence: 

Prezence proběhne v prostoru sportovní haly Vojenské zotavovny Bedřichov ve Špindlerově Mlýně, 

kde bude možnost uložení věcí. Start a cíl závodu bude cca 100 metrů od haly. 

 

Program: 

12:30 – 14:30 prezence, výdej startovních čísel 

14:30 – výklad trati v prostoru prezence 

15:00 – HROMADNÝ START 

 

Různé: 

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

Závodníkům mladším 18 ti let nebude povolen start bez písemného souhlasu rodičů! 

 

Kontakty: 

K. Grohová 731970733, karolinagrohova@seznam.cz, P.Jirsa 606157923 jirsa.pavel@hscr.cz 

mailto:karolinagrohova@seznam.cz

