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Start - cíl jednotlivci 

23. ročník 

Hudy Český pohár ve skialpinismu 2023 

Závod pro veřejnost 

  

 

Pořadatel:               TJ Spartak Alpin club Rokytnice nad Jizerou 

Místo konání:         Krkonoše, Rokytnice nad Jizerou, Ski areál Horní Domky - Lysá hora 

Datum:                    28. 1. 2023 

Registrace:             8,00 – 10,30 hodin  

Místo registrace: Garáže Skiareálu, Horní Rokytnice 702 

Mapa:   https://mapy.cz/s/fenodukota  

  

Info:                      www.krakonos.cz 

 

Program: 

Registrace                Garáž           08,00 - 10,30 hod. 

Přivítání, informace        Garáž           10,30 - 10,40 hod. 

Výklad trati    Garáž  10,40 - 11,00 hod. 

Přesun na start                               11,00 - 11,30 hod. 

Start                          Kokrháč       11,30 hod. 

Vyhlášení výsledků    Garáž           16,00 hod. 

Přátelské posezení  Garáž  17,00 hod. 

 

Přihlášky: 

https://www.stopnito.cz/detail-zavodu/707  

 

Startovné: 

650,- Kč (online 600,- Kč); členové ČHS 550,- Kč (online 500,- Kč), 

závodníci do 18 let 350,- Kč (online 300,- Kč) 

Online sleva platí při přihlášení do 27. 1. 2023 18 hodin. 

https://mapy.cz/s/fenodukota
http://www.krakonos.cz/
https://www.stopnito.cz/detail-zavodu/707
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Parkování: 

Centrální parkoviště P2, P3, P4 jsou v době 7,00 – 19,00 hod. zdarma. 

Na parkovišti P1 (je nejblíže k prostoru startu a cíle) je 30 minut zdarma, každá další 

započatá hodina je zpoplatněna.: 

https://www.skiareal-rokytnice.cz/sluzby/parkovani-horni-domky/  

 

SOS telefon: +420 602 167 470 – Horská služba Rokytnice n. J. 

  

Tratě: 

A -       délka: 15 km; převýšení: 1230 m; 4x pásy   
B -  délka: 12 km; převýšení: 1050 m; 3x pásy 
C -  délka: 10 km; převýšení: 800 m; 3x pásy 
D -  délka:   8,5 km; převýšení: 600 m; 2x pásy 
E -  délka:   4 km; převýšení: 400 m; 1x pásy    
 

Kategorie 2023: 

Pro veřejnost: 

Muži a chlapci: 
1. Mazák             bez rozlišení věku  trať B  modrá 
2. Levou zadní  ´´             trať C  žlutá 
3. Dětská   ´´                   trať E  oranžová 

Ženy a dívky:  
4. Zkušená               ´´                   trať C  žlutá 
5. Už něco umím  ´´                   trať D  zelená 
6. Dětská           ´´        trať E  oranžová 

 

Český pohár: 

7. Kadetky   2006 a mladší  trať C  žlutá 

8. Kadeti   2006 a mladší  trať C  žlutá 

9. Juniorky   2003 - 2005   trať B  modrá 

10. Junioři   2003 - 2005   trať B  modrá 

11. Ženy   1984 - 2002   trať B  modrá 

12. Muži    1984 - 2002   trať A  červená 

13. Veteránky 40 +  1983 - 1974   trať B  modrá 

14. Veteráni 40 +  1983 - 1974   trať A  červená 

15. Veteránky 50 +  1973 a starší   trať B   modrá 

16. Veteráni 50 +  1973 a starší   trať A  červená 

       

Členové Českého horolezeckého svazu, startující v kategoriích českého poháru, získávají 

body do Hudy Českého poháru ve skialpinismu 2023. 

 

 

Startovní čísla: 

Při registraci obdrží závodníci 2 ks startovních čísel: 

 

https://www.skiareal-rokytnice.cz/sluzby/parkovani-horni-domky/
https://mapy.cz/s/3dyzm
https://mapy.cz/s/3dyzx
https://mapy.cz/s/3dyzG
https://mapy.cz/s/3dyzO
https://mapy.cz/s/3dyzT
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Veteráni 50+, Veteráni 40+, Muži……………………………………….červená startovní čísla 

Veteránky 50+, Veteránky 40+, Ženy, Junioři, Juniorky, Mazák……….modrá startovní čísla 

Kadeti, Kadetky, Levou zadní, Zkušená……………………………………žlutá startovní čísla 

Už něco umím……………………………………………………………….zelená startovní čísla 

Dětská kategorie chlapci a dívky………………………………………oranžová startovní čísla 

 

Startovní čísla je povinné nosit na přední straně levé dolní končetiny a na batohu směrem 

dozadu. 

Startovní čísla jsou trojúhelníkového tvaru 20 x 20 x 20 cm. Součástí startovních čísel jsou 

zavírací špendlíky. 

 

Časomíra: 

Měření časů bude probíhat pomocí moderní čipové technologie. Každý závodník obdrží při 

registraci čip umístěný na pásce se suchým zipem. Ten je povinen umístit na dolní končetinu 

mezi skialpinistickou botu a kolenní kloub. Možné je umístění pod závodní oblečení. Čip je 

závodník povinen po skončení závodu odevzdat v místě registrace! 

 

Výsledky bude možné sledovat online na www.stopnito.cz nebo v mobilní aplikaci Stopnito. 

 

Povinná výstroj: 

Hudy Český pohár ve skialpinismu 2023: 

https://www.horosvaz.cz/res/archive/006/004157.pdf?seek=1484658983 

Závod pro veřejnost: 

Skialpinistické nebo telemarkové lyže, stoupací pásy. 

Oblečení pro pohyb v zimních podmínkách + větrovka, čepice, rukavice, lékárnička, ruksak,  

přilba - možná i cyklistická. 

 

Chill-out zóna: 

Součástí závodu bude též “chill-out” zóna, kde bude možné si prohlédnout, vyzkoušet nebo 

půjčit vybavení partnerů závodu - ROCK POINT, HANNAH a DYNAFIT!  

  

Různé: 

V případě nepříznivých sněhových podmínek si pořadatel vyhrazuje právo změnit termín 

závodu nebo změnit trasu závodu. 

Den rozhodnutí o zrušení nebo přeložení závodu z důvodu nedostatečných sněhových 

podmínek je pondělí 23. 01. 2023.   

Kategorie Elite jsou zařazeny do Hudy Českého poháru ve skialpinismu 2023, pořádaného 

Českým horolezeckým svazem. 

Součástí startovného bude i občerstvení po závodě v místě registrace. 

Protesty bude možné podávat písemně do 15,45 hodin do rukou ředitele závodu, společně 

se vkladem 500,- Kč. V případě kladného vyřízení se vklad vrací. 

Pro převlékání a uskladnění věcí závodníků bude sloužit prostor vytápěné garáže. Prostor 

pro šatnu žen a mužů bude oddělen. 

http://www.stopnito.cz/
https://www.horosvaz.cz/res/archive/006/004157.pdf?seek=1484658983
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Řazení závodníků na startu:    1. červená startovní čísla 

                      2. modrá startovní čísla 

                            3. žlutá startovní čísla 

                                         4. zelená startovní čísla 

                                         5. oranžová startovní čísla   

Jednotlivé kategorie jsou vyhlašované při minimálním počtu 3 závodníků/závodnic. 

 

Ochrana přírody: 

Závod probíhá na území Krkonošského národního parku - prosíme dodržujte pečlivě 

vyznačenou trasu závodu a diváky prosíme o dodržování Návštěvního řádu KRNAPu - 

https://www.krnap.cz/sprava/navstevni-rad/ii-vycet-aktivit-a-na-ne-vazanych-limitu-a-

omezeni/.  

  

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“. 

  

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.krakonos.cz 

Facebook:    https://www.facebook.com/O.dreveneho.Krakonose/ 

Email:         alpin.club@seznam.cz 

Přihlášky:    +420 604 423 068 

Ostatní:       +420 606 157 932 

  

Organizace: 

Registrace, výsledky: Bronislav Patočka, ředitel závodu: Jan Doubek a celá parta místních 

nadšenců! 

https://www.krnap.cz/sprava/navstevni-rad/ii-vycet-aktivit-a-na-ne-vazanych-limitu-a-omezeni/
https://www.krnap.cz/sprava/navstevni-rad/ii-vycet-aktivit-a-na-ne-vazanych-limitu-a-omezeni/
http://www.krakonos.cz/
https://www.facebook.com/O.dreveneho.Krakonose/

