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ČESKÝ POHÁR staršího žactva 
 

Pořadatel:  Ski klub Šumava Vimperk z.s. z pověření ÚBD SLČR  

Místo: Vimperk, sportovní areál Vodník  

Datum:  22. - 23. 1. 2022  

Kategorie a tratě: 

 

Účast:  registrovaní závodníci a závodnice a zahraniční závodníci.  

 Na prvním závodě, kterého se účastní, musí závodník předložit registrační průkaz 

s potvrzenou oddílovou příslušností (hostováním) a potvrzením o lékařské prohlídce. 

Přihlášení cizinci se musí prokázat mezinárodní licencí. 

 Účast je podmíněna souladem s aktuálně platným epidemiologickým opatřením! 

 V den aktualizace propozic (13.1.2022) je jeho výklad tento a takto bude 

vyžadován: 

• zakazuje se účast osobám vykazující klinické příznaky onemocnění SARS 

CoV-2 

• zakazuje se účast osobám, které se neprokáží příslušným certifikátem: 

o o očkování proti covid-19, doloženo platným národním 

certifikátem, za podmínky že uplynulo nejméně 14 dní od 

dokončeného očko schématu, nebo  

o o prodělání onemocnění SARS CoV-2 a od prvního pozitivního 

testu neuplynulo více než 180 dní, nebo  

o o RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 s negativním 

výsledkem, ne starším 72 hodin, jde-li o osobu do 18 let věku 

• kontrola certifikátu bude provedena při prezenci. Bez doložení certifikátu 

nebude umožněna účast v závodě. Čestné prohlášení NEBUDE 

akceptováno. Certifikát je povinen předložit každý člen výpravy (uvedený 

v seznamu účastníků).  

• pořadatel je povinen vést evidenci účastníků akce včetně telefonních čísel 

pro případné epidemiologické šetření. Každý vedoucí výpravy odevzdá při 

prezenci seznam závodníků a členů doprovodu včetně telefonních čísel. 

• limit počtu společně sportujících osob se omezuje na 100 osob. Z tohoto 

důvodu dochází ke změně disciplíny a úpravě časového rozpisu. 

• pořadatel si vyhrazuje právo podmínky účasti upravit dle aktuálního 

epidemiologického opatření 

 sobota 22. 1. 2022 (změna) neděle 23. 2. 2022 

U15 (Žáci st. 07) 2 km K – int. st 4 km V - int.st. 

Žáci st. – 08 2 km K – int. st 3 km V - int.st. 

Žáci st. – 09 1 km K – int. st 3 km V - int.st. 

U15 (Žákyně st. 07) 2 km K – int. st 3 km V - int.st. 

Žákyně st. – 08 2 km K – int. st 3 km V - int.st. 

Žákyně st. – 09 1 km K – int. st 2 km V - int.st. 
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Kontakt:  Karel Hudeček, hudecek@skisumava.cz, 721 141 081 

Přihlášky: zástupce oddílu do 20. 1. 2022 do 20:00 elektronicky na adrese www:czech-ski.com.   

Závodní kancelář:  

 chatka č.2 areálu Vodník (horní louka), 21.1.2022 od 14:00 hodin 

Startovné:  startovné 100,- Kč za závod a prezentovaného závodníka. Startovné bude vybíráno 

v hotovosti při prezentaci.  

Předpis:   závodí se podle platných Pravidel lyžařských závodů, Soutěžního řádu pro závodní 

období 2021/2022 a tohoto rozpisu. Případné změny jsou vyhrazeny rozhodnutí 

soutěžního výboru. 

Protesty:  podle Pravidel lyžařských závodů. 

Přeložení nebo zrušení závodu:  

 v případě nepříznivých sněhových podmínek bude po dohodě s STK ÚBD SLČR 

závod zrušen nebo přeložen. Informace bude 17. 1. 2022 na stránkách www:czech-

ski.com, + www.skisumava.cz. 

Pojištění:  závodníci a jejich doprovod jsou pojištěni souhrnnou pojistnou smlouvou. Info na 

www:czech-ski.com 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje, doporučení viz příloha Informace o ubytování 

Zdravotní služba: 

 Nemocnice Prachatice, ZZS Jihočeského kraje, základna Vimperk 

Různé:    za neodevzdané st. číslo bude vysílající složce účtována částka 1000,- Kč, za 
neodevzdaný čip bude vysílající složce účtován poplatek 300,- Kč. 

 Upozornění: V PLZ jsou nově upravena pravidla pro předjíždění (čl. 343.10) 
 Všichni účastníci jsou povinni respektovat a dodržovat platná zákonná opatření 

proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 
 Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozpis dle aktuálních 

protiepidemiologických opatření. 
 Diváci a nečlenové SL ČR se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 

Za odložené věci pořadatel neručí. 
Parkovat pouze na vyhrazených parkovištích. 

 V prostoru závodiště nebude žádná možnost občerstvení (Restaurace Vodník je též 
uzavřena z důvodu rekonstrukce). Nebude podáván ani čaj v cíli. 

 V prostoru závodiště nebude k dispozici žádný krytý společný prostor ani možnost 
pronájmu chatek. Bude k dispozici pouze možnost připojení k 220V. Prosíme o spolehlivé 
prodlužovací kabely. 

  
  
  
 
 
Funkcionáři závodu:  

TD: Luděk Staněk ředitel závodu: Martina Mondlová 

ATD: Petr Kopřiva hlavní rozhodčí: Karel Hudeček 

zástupce STK: Iveta Roubíčková předseda org.v..: Karel Hudeček 

  sekretář závodu: Pavel Hlava  
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Program závodů 

 

pátek 21. 1. 2022 14:00 – 17:00 prezence – závodní kancelář – areál Vodník 

   14:00 – 17:00 prohlídka trati 

 18:00  zasedání JURY a losování pro 1. den  

 19:00  zveřejnění zápisu a startovní listiny 

sobota 22. 1. 2022 08:30 – 09:30 výdej startovních čísel – závodní kancelář 

   08:30 – 09:15 prohlídka trati 

   09:30  začátek závodu dívek a chlapců ročník 2007 

   10:30  konec závodu dívek a chlapců ročník 2007 

   11:15  začátek závodu dívek a chlapců ročník 2008 

   12:15  konec závodu dívek a chlapců ročník 2008 

   13:00  začátek závodu dívek a chlapců ročník 2009 

   14:00  konec závodu dívek a chlapců ročník 2009 

   15:00 – 16:00 prohlídka trati 

 18:00  zasedání JURY a losování pro 2. den 

 19:00  zveřejnění zápisu a startovní listiny 

neděle 23. 1. 2022 08:30 – 09:30 výdej startovních čísel – závodní kancelář 

   08:30 – 09:15 prohlídka trati 

   09:30  začátek závodu dívek a chlapců ročník 2007 

   10:30  konec závodu dívek a chlapců ročník 2007 

   11:15  začátek závodu dívek a chlapců ročník 2008 

   12:15  konec závodu dívek a chlapců ročník 2008 

   13:00  začátek závodu dívek a chlapců ročník 2009 

   14:00  konec závodu dívek a chlapců ročník 2009 

 

Časový program bude upřesněn při prezenci, případně na poradách.  

Vyhlášení výsledků: každý den na konci závodního dne. 
 

 

Tento rozpis byl schválen STK SLČR (Iveta Roubíčková) dne 14.01.2022.   
 

                              

 

 ředitel závodu předseda org. výboru 

 Martina Mondlová Karel Hudeček 
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Informace o ubytování 

 

Pořadatel nezajišťuje, zde několik tipů na ubytování s větší kapacitou 

 

 
https://www.e-chalupy.cz/sumava/ubytovani-sudslavice-statek-u-potoka-pronajmuti-
3132.php#kontakt 
 
https://penzionvozzyk.cz/ 
 
http://www.annenske-strane.cz/ 
 
https://stredni-skola.eu/dalsi-informace/ubytovani/ubytovani-pro-verejnost/info@stredni-
skola.eu 
 
https://www.chatakilian.cz/ 
 
http://www.ceskechalupy.cz/ 
 
http://www.chataukrtka.eu/ 
 
https://www.ceskehory.cz/ubytovani/svehlikova-chata-nove-hute-old.html 
 
https://www.bokovachata.cz/ 
 
https://www.ubytovanikresanov.cz/ 
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