
Sportovní klub SKIVELO neslyšících 

Olomouc 
Jungmannova 25, 77200 Olomouc 

telefon:  777 959 722, sms: 777 854 328 

E-mail:  skivelo@olnet.cz, www.skivelo.webgarden.cz 
Číslo účtu KB Olomouc:86-6778280207/0100 

 

PROPOZICE 

Mistrovství ČR 

neslyšících sportovců 

v alpském lyžování a ve 

snowboardu (SNB) pro 

rok 2011 

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Pořadatel:   z pověření  ČSNS a STK lyžování : 

SK SKIVELO Neslyšících Olomouc + SKI klub FIGURA + FTK 
UP Olomouc   

Ředitel M ČR:   Mgr. Svatava Panská ……………..  (org.zabezpečení  M ČR) 
Technický ředitel:  Mejstříková Anna ………………     (tech.zabezpečení M ČR) 
Hospodář:   Menšová Jana ……………………   (vyúčtování) 
Hlavní rozhodčí:  zabezpečí  SKI Figura 

Datum konání:  2. - 4. 1. 2011   

Místo konání:   Figura - Praděd -  Jeseníky -  ČR 

Kategorie:   (rozhoduje rok narození!)-dle platných směrnic STKL ČSNS a SLČR 

 

Ubytování: Pořadatel zajišťuje pro objednávky  do 19. 12 .2010 – s zaplacenou zálohou 

500/osoba do maximální kapacity hotelu FIGURA (www.figura.cz)– nástup 

na ubytování v odpoledních hodinách 2.1.2011 Po termínu, po 19.12. již   

ubytování nezajišťujeme.  

Po termínu kluby musí objednat v okolí Pradědu (Malá Morávka- Karlova 

Studánka)… Pro SNB (mládež) je nocleh pouze  1 noc  na 4.1.2011 

hrazen z ČSNS. Záloha na ubytování = 500,-Kč/osobu – bude vrácena při 

příjezdu na MČR v alpském lyžování. Pokud závodník odvolá svoji účast 3 

dny a méně před MČR, záloha na ubytování se nevrací.  

Stravné: Účastníci obdrží ve výši dle platných směrnic ČSNS -  a v den závodů talony 

na stravu, které platí v hotelu Figura 

Cestovné: Dle směrnic ČSNS.  

Přihlášky: s razítkem klubu skenované Emailem na formuláři do 19. 12. 2010 na - 

skivelo@olnet.cz. Po termínu přijímáme přihlášky bez nároku na ubytování. 

 

Startovné: 50,- Kč na disciplínu a osobu se vybírá u závodníků  nar. 1990 a starších ( 

směrnice ČSNS).  VLEKY SI VŠICHNI HRADÍ SAMI! 

Losování:  s přihlédnutím k minulým výsledkům M ČR nasazování dle výkonnosti. 

 

Schvalovací složka:  agenda MČR 2011 : Ing. Marcela Hyklová, 2011/01/02 
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TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

 
Startují:   členové ČSNS – dle kategorií s platnou lékařskou prohlídkou a 

               ztrátou sluchu nejméně 55dB na lepším uchu dle pravidel CISS. 

 

Disciplíny:   Slalom speciál (SL) – 2 kola nutná přilba!!  

obří slalom (GS)- 2 kola nutná přilba!! 

V kategorii žactva povinné chrániče zad. 
Změna vyhrazena dle povětrnostních podmínek (příp.zkrácené GS na 

1 kolo) 

 

Pravidla: Závod probíhá dle platných pravidel alpského lyžování FIS, dle                  

CISS a směrnic ČSNS.. 

 Závodník při prezentaci předloží vyplněné prohlášení závodníka 

k registraci pro starty na závodech v alpských disciplínách MČR 

 

6.1     Věkové kategorie pro rok 2010/2011  (PLZ-AD 607).      

přípravka                 7 - 9  letí   2004-2002 nutný chránič zad 

předžactvo              10-11  letí  2001-2000 nutný chránič zad 

mladší žactvo              12-13  letí  1999-1998 nutný chránič zad 

starší žactvo              14-15  letí  1997-1996 nutný chránič zad 

mladší junioři/ky             16-17  letí  1995-1994 doporučený chránič zad / GS/ 

starší junioři/ky             18-20  letí  1993-1991 doporučený chránič zad / GS/ 

muži a ženy                         16 a starší  1990 a starší  

 masters A muži              31-55  letí  1980 -1956  

masters B muži              56 a starší  1955 a starší  

masters C ženy               31 a starší  1980 a starší  

 

Oprávnění ke startu v příslušné kategorii mají závodníci, kteří jsou narozeni 1.1. až 31.12. 
stanoveného ročníku. Závodníci juniorské kategorie mohou startovat v kategorii dospělých.  

Pořadatel si vyhrazuje  právo rozhodnutí o sloučení kategorií směrem výše pro případ malého zájmu 

(minimálně 4 startující-směrnice STK  L ČSNS). 
 

DALŠÍ USTANOVENÍ 

 
- O případných změnách v rozpise nebo v časovém 

harmonogramu rozhoduje organizační výbor 

 

- závodníci, činovníci i diváci se zúčastňují na vlastní 

nebezpečí 

 

- na obří slalom(GS) je nezbytně nutná přilba dle 

pravidel FIS! 

 

- Závodník,startující v 1 disciplíně v lyžování nemůže 

současně startovat ve snowboardu 

 

- Pro vypsání MČR ve SNB je nutný minimální počet 4 startujících v kategorii mužů i žen. 

 

- V případě dopravy vlastními auty - hlásit pořadateli do 20. 12.2010  :značka  a barva auta, 

SPZ.  

 

 



 

ČASOVÝ HARMONOGRAM- změny vyhrazeny 
 

Losování: 2. 1. 2011 

 

Neděle 2. 1. 2011:  příjezd účastníků na hotel FIGURA, nebo dle individuálního                

                                                           zajištění ubytování 

 

Pondělí 3. 1. 2011:                             

           7.00 –                                       výjezd účastníků  z Hvězdy  na  hotel Figura – ten kdo nemá 

zajištěno ubytování 

           7.15 – 8,00                               prezentace v jídelně hotelu Figura  

           8,15 – 8,40 individuální prohlídka tratě I. kola SL 

           8,45 start 1.kola SL / 

           10,00 – 10,30 individuální prohlídka tratě I. kola SL 

           10,45  start II..kola SL  

           13.00                                       vyhlášení výsledků SL 

 

Úterý 3. 1. 2011 

            7.00 –                                     výjezd účastníků  z Hvězdy  na  hotel Figura – ten kdo nemá 

zajištěno ubytování 

           7,15 – 8,00                              prohlídka tratě I. kola GS 

           8.45                                         start I. kola GS  po lyžování hned SNB/ 

           10.00 – 10.30                          prohlídka tratě II. kola G/ 

           10.45                                       start II. kola GS  po lyžování hned SNB/ 

           13.00                                       vyhlášení výsledků GS 

          

 

Změny vyhrazeny dle počtu závodníků a technických podmínek!! 

 

Za organizační výbor: 

 

STK zimních sportů ČSNS             SK SKIVELO  N Olomouc  FTK APA UP Olomouc 

Mgr.Ota Panský   Pastrnek Pavel-předseda              Mgr.Svatava Panská 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROHLÁŠENÍ   ZÁVODNÍKA 
 

 

k registraci pro starty na závodech v alpských disciplínách MČR neslyšících 
Bez jakékoliv omezení odpovědnosti organizátora lyžařského závodu za technické zabezpečení, 

instalaci všech zařízeních a provedení závodu, činím já – níže podepsaný/á 

 

Příjmení       Jméno          Rok narození 

   

toto prohlášení: 

1. Označení rizik 
Já, níže podepsaný/á, vím a jsem si plně vědom nebezpečí, která s sebou přináší provozování všech závodních 

lyžařských disciplín MČR neslyšících, jako například nebezpečí způsobené zemskou přitažlivostí, a to jak při 

tréninku, tak i při skutečném závodě. Uznávám, že se snahou o dosažení vynikajících výkonů je spojeno riziko, 

které spočívá v tom, že musím své fyzické schopnosti využít až k absolutní hranici. Vím a akceptuji, že 

s provozováním takového závodního sportu může být ohrožen život a tělesná bezpečnost. Tato nebezpečí v prostoru 

závodu a tréninku hrozí i vlivem přírodních podmínek, technických zařízení nebo přírodních či umělých překážek, 

či atmosferických vlivů. Uvědomuji si, že určité okolnosti nelze vždy předvídat nebo kontrolovat a proto také není 

vždy možno je vyloučit nebo jim předem zabránit bezpečnostními opatřeními. 

2. Rizikovost 

Musím sám posoudit, není-li pro mě závodní trať za daných poměrů příliš obtížná. Prohlašuji, 

že všechny mnou zjištěné bezpečnostní nedostatky ohlásím neprodleně soutěžní komisi (jury) 

závodu. Svým startem uznávám způsobilost a stav zařízení tratě. Za mnou použité vybavení 

(výstroje a výzbroje), jakož i za volbu a zvládnutí směru jízdy jsem zodpovědný já sám. 

3. Osobní ručení 

Jsem si vědom, že ve vztahu ke třetím osobám mohu být osobně odpovědný/á za škody 

v důsledku tělesných zranění nebo věcných poškození, jsou-li způsobena v souvislosti s mou 

účastí v tréninku nebo v závodě. Uznávám, že organizátor závodu  není odpovědný za 

přezkoušení (kontrolu) nebo prověření mé výzbroje a výstroje. Prohlašuji, že se obeznámím 

s ustanoveními a předpisy platných pravidel lyžařských závodů. 

4. Urovnání sporů 

Prohlašuji, že před zahájením případného soudního sporu u příslušného řádného soudu 

předložím své nároky pořadateli MČR neslyšících podle stanov a pravidel lyžařských závodů. 

Nebudu-li souhlasit s rozhodnutím pořadatelů MČR neslyšících, mohu svůj nárok uplatnit u 

každého příslušného řádného soudu nebo ve sporu pokračovat. 

Toto prohlášení platí také pro mé právní nástupce. 

 

Potvrzuji, že jsem toto prohlášení závodníka/závodnice přečetl/a a bylo tlumočeno do ZJ/. 

Místo…………………………..Datum…………………Vlastnoruční podpis………………… 

 

Za nezletilé závodníky/závodnice: 

Tímto potvrzuji, že souhlasím/e jako nositel/é rodičovského/poručnického práva s tímto 

prohlášením a přijímáme závazně povinnosti ke všem v něm uvedeným ustanovením a podmínkám 

Jméno (hůlkovým písmem)……………………………..Datum……………………………….. 

 

Vztah…………………………………Podpis rodičů/poručníka…………….……… 

 

 

 



Závazná přihláška na MČR v lyžování /(SNB)  dne 2. – 4. 1. 2011  (4. 1.) na Pradědu 

 
Klub:………………………………………………….. 
Příjmení Jméno Datum nar. Kategorie slalom obří slalom SNB Razítko klubu 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Datum sepsání startovní přihlášky:……………………….. 
Podpis funkcionáře  klubu, razítko klubu:……………………………………………… 


