
Skialpový závod pro veřejnost na Dolní Moravě. 

V rámci akce probíhá také závod ČP ve skialpinismu - vertical. 

Propozice

Termín: Sobota 27.1.2018
Místo konání: Dolní Morava
Registrace: Přihlášky online do 25.1.2018 nebo na místě za vyšší startovné
Startovné: 200,- online registrace, 250,- na místě (pro členy ČHS 200,-) Startovné zahrnuje kromě 
zajištění trati a výsledkového servisu také čelenku závodu (čelenek je omezený počet, pro jistotu 
doporučujeme online registraci), jídlo a pití v cíli, drobné dárky od partnerů závodu a bohatou tombolu. 
Kategorie: Veřejný závod - Muži/Ženy, závod ČP - kategorie dle pravidel ČHS pro ČP ve skialpinismu 
(kadeti/ky, junioři/ky, muži/ženy, veteráni/ky)
Vyhlášení: Veřejný závod - nejrychlejší muž a žena, závod ČP - pro první tři v každé kategorii bude 
připraven diplom, medaile a věcná cena, pro všechny účastníky pak bohatá tombola s cenami od 
partnerů závodu DYNAFIT, RockPoint, Climbing Technology, Tilak a dalších.
Prezentace: Sobota 10:00-14:00 Skitour Test Centrum horní parkoviště, 15:00-16:30 areál U Slona
Čas startu: Závod ČP 17:20, veřejný závod 17:30
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: Trasa bude značena červenými blikačkami a fáborky, na potřebných místech budou 
navigační šipky, případně 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. 

Povinná výbava pro veřejný závod:  skialpové lyže s vázáním umožňujícím výstup a stoupací pásy,
skialpinistické boty, funkční čelovka, mobilní telefon 

Povinná výbava pro závod ČP:  platí povinná výbava dle  pravidel ČHS s těmito výjimkami: lavinová
výbava  (lavinový  přístroj,  lopatka,  sonda),  buzola,  mapa,  cepín,  lano,  mačky,  sedací  úvaz,  smyčky
karabiny, osma, helma. Organizátor může namátkově kontrolovat povinnou výbavu a zdravotní prohlídku
závodníků.

https://www.horosvaz.cz/res/archive/006/004157.pdf?seek=1323772901


Prizemoney

Pro nejrychlejší muže i ženy závodu ČP (bez rozdílů kategorií, dle výsledných časů) vypisujeme 
prizemoney, které bude rozdělené následovně: 

Muži Částka Ženy Částka
1. 2500 1. 2000
2. 1500 2. 1200
3. 1000 3. 800
4. 700 4. 500
5. 500 5. 300

Podrobný program (Sobota 27.1.2018)

od 10:00 RockPoint půjčovna skitouringového vybavení v prostoru Skitour Test Centra na horním 
parkovišti pod penzionem Jiřinka

10:00 - 14:00 prezentace a výdej startovních čísel na horním parkovišti 
14:00 otevření zázemí pro závodníky v areálu U Slona 
15:00 - 16:30 prezentace a výdej startovních čísel v areálu U Slona 
17:00 výklad trati v prostoru startu 
17:20 start ČP 
17:30 start veřejného závodu 
19:00 vyhlášení výsledků a následné losování tomboly 

Trasa závodu

Připravte se na těžké 4 kilometry, bude to do kopce!

Letos pro Vás chystáme trať s co možná největším využitím volného terénu, ať nešlapeme nahoru jen po 
sjezdovkách. Kvůli tomu finální podoba trati závisí na sněhových podmínkách a její konečna podoba 
bude připravená až později, sledujte proto stránku našeho závodu na FB. Již zmiňované 4 km s 600 
výškovými metry ale platí:)

FB závodu pro více informací 

Registrujte se na závod online

Online registrace je oteřená do 25.1.2018. Zaregistrujte se co nejdříve, získejte jistotu čelenky závodu ve 
startovním balíčku a v sobotu se již přijeďte jen odprezentovat. Startovka je aktualizována ručně, mějte 
prosím den dva strpení. V případě potíží nás prosím kontaktujte na email (zavod@skialpdm.cz) nebo 
telefonicky. 

Registrace 

Pořadatel

Skialp Dolní Morava z.s. IČ: 26647664, 739371539 Jakub Fabián, 608 028 052 Jakub Urban

https://www.cognitoforms.com/SkialpDM/Slamn%C3%ADkVertical2018
http://facebook.com/skialprace

