4. ročník

Scarpa Skialpnight 2020

HUDY – DIRECT ALPINE Český pohár ve skialpinismu 2020
PROPOZICE

Pořadatel: Ski klub Ústí nad Orlicí
Místo konání: Ski centrum Říčky v Orlických horách
Datum: Sobota 15. února 2020
Registrace: 14:00 – 16:00 hodin v prostoru startu/cíle
Start závodu: 17:00 u objektu Ski služeb ve Ski centru v Říčkách
Vyhlášení výsledků: 21:00 v restauraci Skirest
Afterpárty: 21:00 hodin v restauraci Skirest
Info: www.skiricky.cz, klub@skiricky.cz, +420 608 225 043
Přihlášky: online na adrese klub@skiricky.cz, nebo na místě při registraci
Startovné: 500 Kč, členové ČHS 450 Kč, členové Ski klubu Ústí nad Orlicí a zaměstnanci Ski centra
Říčky 350 Kč. Startovné se platí v den závodu při registraci. Pro urychlení registrace prosíme o přesné
částky.

SOS telefon v průběhu závodu: +420 608 225 043 nebo +420 606 728 104 – Horská služba Říčky
Tratě:
A - převýšení: 1300 m. délka: 16,5 km
B - převýšení: 1050 m. délka: 14 km
C - převýšení: 800 m. délka: 11,5 km
D - převýšení 512 m. délka: 9 km
E - převýšení: 256 m. délka: 4,5 km
Kategorie:

Elite: 1. Muži 1981 - 1999 trať A
2. Veteráni 1980 a starší trať A
3. Ženy 1981 - 1999 trať B
4. Veteránky 1980 a starší trať B
5. Junioři 2000 - 2002 trať C
6. Juniorky 2000 - 2002 trať C
7. Kadeti 2003 - 2005 trať D
8. Kadetky 2003 - 2005 trať D
Hobby: 1. muži bez rozlišení věku trať D
2. ženy bez rozlišení věku trať D
Freetour: 1. muži bez rozlišení věku trať E
2. ženy bez rozlišení věku trať E
Děti: chlapci a dívky do 15 let trať E
Startující v kategoriích Elite, musí být členy organizace sdružené pod UIAA nebo členy Horské služby.
Členové Českého horolezeckého svazu, startující v kategoriích Elite, získávají body do HUDY – DIRECT
ALPINE Českého poháru ve skialpinismu 2020.
Povinná výstroj:
Kategorie Elite:
 Lyže s ocelovými hranami po celé délce lyže s minimální šířkou 60 mm. Lyže musí být dlouhé
minimálně 160 cm pro muže a 150 cm pro ženy. Délka lyže může být i kratší, nesmí však být pod 90 %
výšky závodníka. Vázání musí umožňovat pohyb paty při stoupání nebo sjezdu a může, ale nemusí být
vybaveno bezpečnostními řemínky (na závodníkovo vlastní nebezpečí). Přední i zadní část vázání musí
mít stranový a dopředný bezpečnostní systém.
 Boty musejí být tak vysoké, aby chránily kotníky. Musejí mít podrážku Vibram minimálně na 80 %
plochy chodidla s minimální hloubkou vzorku 4 mm. Na boty musí jít upevnit stoupací železa.
 Pár skialpinistických, teleskopických nebo běžeckých holí s maximálním průměrem 25 mm a
nekovovými kroužky.
 Pár stoupacích pásů.
 Minimálně dvě vrstvy oblečení spodní části těla s dlouhými nohavicemi přesné velikosti závodníka:
1. vrstva – závodní oblečení 2. vrstva – z větruodolného materiálu
 Minimálně 3 vrstvy oblečení horní části těla s dlouhými rukávy přesné velikosti závodníka: 1. vrstva
– závodní oblečení 2. vrstva – teplé oblečení s dlouhým rukávem – za teplé oblečení se nepovažuje
spodní prádlo 3. vrstva – z větruodolného materiálu
 Čepice
 Rukavice
 Lékárnička obsahující: 1 ks sterilní obvaz, 1 ks elastický obvaz, 1 ks trojcípý šátek, alu fólie.
 Ruksak o minimálním obsahu 20 litrů.
 Ochranná přilba s certifikátem UIAA
 čelová svítilna
 Není dovoleno používat telemarkové vázání

Kategorie Hobby, Freetour a Děti:
 skialpinistické nebo telemarkové lyže nebo splitboardy
 stoupací pásy
 větrovka
 čepice
 rukavice
 ochranná přilba, možná i cyklistická
 plně nabitý telefon s uloženým SOS telefonním číslem
 čelová svítilna
Různé:
Styl závodu: start-cíl jednotlivci. V případě nepříznivých sněhových podmínek si pořadatel vyhrazuje
právo změnit termín závodu nebo změnit trasu závodu. Den posledního rozhodnutí o nekonání
závodu z důvodu nedostatečných sněhových podmínek bude středa 13. 2. 2020 ve 12 hodin.
Kategorie Elite jsou zařazeny do HUDY – DIRECT ALPINE Českého poháru ve skialpinismu 2020,
pořádaném Českým horolezeckým svazem. Případné dotazy Vám zodpovíme na telefonním čísle
608 225 043.
Protesty je možno podat písemně do 15 min po zveřejnění výsledků do rukou ředitele závodu,
společně se vkladem 500 Kč. V případě kladného vyřízení se vklad vrací.
Souhlas závodníků: „Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel a
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 pořadatel a 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“
Každý závodník je povinen osobně podepsat registrační listinu!
Závodníci do 18 let musí při registraci předložit písemný souhlas rodičů!
Prosíme všechny: NENECHÁVEJTE PO SOBĚ NA TRATI ŽÁDNÉ ODPADKY!
Každý závodník, organizátor či doprovod se účastní závodu na vlastní nebezpečí!
Kontakty: Web: www.skiricky.cz Email: klub@skiricky.cz Telefon: +420 608 225 043
Ředitel závodu: Ondřej Kalousek, tel. +420 608 225 043

