
 

DEN NAHORU A DOLŮ 
veřejný závod 

SKIALPINISTICKÝ DEN PRO VŠECHNY 
  
POŘADATEL:  Špindl Sportuje, z.s. 
DATUM:  sobota 1.4.2017 
MÍSTO:  Špindlerův Mlýn – Medvědín (u dolní stanice) 

DISCIPLÍNA:  
Skialpinistický závod jednotlivců - kolikrát v určeném čase absolvuje závodník 
vytyčenou trasu.  

KATEGORIE:   

MUŽI: závodníci s licencí ČHS, UIAGM a HS  (účastníci ČP) + ti co chtějí být 
přihlášeni do závodní kategorie 
ŽENY: závodnice s licencí ČHS, UIAGM (účastnice ČP) + ti co chtějí být přihlášeni do 
závodní kategorie 
MUŽI PŘÍCHOZÍ: ti co si chtějí jen tak zkusit závodit, klidně vyjít jen jednou, ale 
užít si skialp den s kamarády… 
ŽENY PŘÍCHOZÍ: ti co si chtějí jen tak zkusit závodit, klidně vyjít jen jednou, ale 
užít si skialp den s kamarády… 

CENY: 

Věcné ceny obdrží první tři v kategorii. 
Další hodnotné věcné ceny obdrží účastníci závodu v rámci losování. 

STARTOVNÉ: 

Startovné se platí v den závodu při prezentaci ve výši  250,- Kč nebo dopředu v 
 online systému ve výši 190,- Kč. odkaz na online přihlášku:……………………………… 

Startovné zahrnuje – organizaci závodu, občerstvovací stanici, účastnickou medaili, 
losování o hodnotné ceny (nezbytné absolvovat aspoň jeden okruh). 

TRAŤ: 
 START i  CÍL - Dolní stanice lanovky na Medvědín 

Po černé sjezdovce k první svážnici – po svážnici směr Haldy – po svážnici na černou 
sjezdovku – po hřišti (černá sjezdovka) k horní stanici lanovky – dolů, jak je libo 
(červená, černá …) a znovu… 

Organizátor si vyhrazuje právo upravit trasu v případě špatných klimatických 
podmínek. 

PREZENTACE: 

od 7:00 hod. přímo na místě startu 
!!!POZOR -  do závodu se dá přihlásit i v průběhu dne do 14.00 a vyrazit na 
trať!!!  

NENÍ DŮLEŽITÉ ZVÍTĚZIT, ALE ZÚČASTNIT SE… 



PROGRAM: 

7:00  - začátek prezentace 
8:30  - start závodu 

v průběhu dne možnost pozdějšího individuálního startu 
16:00  - cíl závodu 
16:30  - vyhlášení výsledků a losování hodnotných cen 
17:00 - volná zábava  

MATERIÁL 

Účastníci závodu jsou povinni používat při sjezdu helmu (skialpinistickou, lyžařskou, 
cyklistickou, horolezeckou) 
Závod je možné absolvovat na skialpinistickém, telemarkovém vybavení, snowboardovém 
(split). 

OSTATNÍ 

Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. 

Účastníkům mladším 18-ti let bude povolen start na základě písemného souhlasu 
 rodičů. 

Parkování: na parkovišti přímo u dolní stanice lanovky na Medvědín. 

KONTAKT 

 Za organizátora pro případ dotazů:   
Matěj Dunka, Špindl sportuje, z.s. 
tel: 731 582 403 
Email: matej.dunka@spindlsportuje.cz 

propozice sepsány dne 1.2.2017 ve Špindlerově Mlýně 


