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LYŽUJEŠ? ZÁVOĎ!
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9:00–11:00 registrace
9:00–11:30 základní část
11:30 vyhlášení dětí a výběr týmů
12:00 dovednostní soutěž
12:30 týmové fi nále
13:30 vyhlášení týmů

Součástí je také 
dětský závod 
HVĚZDIČKA



STRUČNÁ PRAVIDLA
S ČT SPORT NA VRCHOL – 12. SÉRIE

1. Základní ustanovení
a. Každý účastník musí dodržovat aktuální protiepidemická opatření. 
b. Účastník se musí seznámit s podmínkami soutěže a souhlasit s nimi.
c. Při registraci závodník podepíše souhlas s podmínkami soutěže, obdrží zapůjčené 

startovní číslo a může závodit. 
d. Nejpozději po skončení závodu je každý účastník povinen startovní číslo vrátit. 

Pokud tak neučiní, je organizátor oprávněn na účastníkovi vymáhat pokutu ve výši 
1.000 Kč. 

e. Každý účastník musí dodržovat pravidla bezpečnosti – na startu, na trati i v cílovém 
prostoru. Každý účastník závodu musí mít ochrannou helmu.

f. Účastník nesmí být nesmí být v evidenci ani nesmí být držitelem kódu Svazu lyžařů 
ČR v alpských disciplínách, freestylovém lyžování ani v kategorii masters (kódu 
aktivního ani neaktivního), možno ověřit v aplikaci alpského úseku na webu Svazu 
lyžařů ČR (www.czech-ski.com).

g. Účastník nesmí být držitelem závodního FIS kódu v alpských disciplínách, 
freestylovém lyžování ani v kategorii masters (kódu aktivního ani neaktivního), 
možno ověřit na webu Mezinárodní lyžařské federace (www.fis-ski.com).

i. Pouze tyto dvě oficiální databáze na webech FIS a SLČR jsou určující pro posuzování 
oprávněnosti startu jednotlivých soutěžících.

h. Členové těchto databází se za splnění ostatních pravidel mohou zúčastnit závodu 
mimo soutěž, nesmí však být vybráni do „finálového pavouka“ družstev.

i. Účastník musí být v případě úspěchu k dispozici České televizi pro natáčení videa 
po dobu konání akce, musí se zúčastnit semifinále, příp. finále, jinak nemá nárok na 
ceny pro vítěze závodu družstev.

j. Členem vítězného týmu může být účastník pouze jednou za sezónu S ČT sport na 
vrchol Innogy Skistar 2023. Při dalších účastech může jezdit jen mimo soutěž a do 
týmové části závodu nebude kapitány zvolen.

2. Účast
a. Do „denního finálového pavouka“ může postoupit každý z účastníků finálového 

kempu ze všech předešlých sérií. 
b. Závodu S ČT sport na vrchol 2023 Innogy SkiStar se může zúčastnit každá osoba 

ročníku narození 2007 a starší, která splní všechny uvedené podmínky k účasti.
c. Účast v závodě je zdarma.
d. Registrovat se do závodu je možné pouze osobně na místě. Do závodu se může 

účastník registrovat od 9:00 do 11:00 každý závodní den.

3. Závod
a. Závodí se podle pravidel alpského lyžování (viz. Pravidla lyžařských závodů OSÚ 

AD SLČR 2020 – 2024)
b. Startuje se na akustický signál, v denní kvalifikaci i ve finálovém pavouku.
c. Kdo vystartuje předčasně, je diskvalifikován – v kvalifikaci i v závodě týmů.

4. Organizace závodu
a. Každý účastník může jet v určeném časovém rozmezí (9:00 –11:30) maximálně 

3 soutěžní jízdy, ovšem pro klasifikaci je nutné, aby alespoň jednou získal čas 
z červené i modré tratě.

b. V 11:30 proběhne na předem určeném místě v areálu (informace při registraci) 
nominace kapitánů do 4 čtyřčlenných smíšených družstev, která se utkají o celkové 
vítězství v příslušeném dni.

c. Každý kapitán si vybírá své družstvo podle vlastního hodnocení. Časy jsou 
k dispozici, nicméně pouze jako pomocné hledisko, nejsou závazné pro výběr do 
družstev.

5. Finálový pavouk
a. O nasazení družstev do „finálového pavouka“ rozhoduje výsledek dovednostní 

soutěže, ve které každé družstvo reprezentuje kapitán / kapitánka. Následně se 
jede systémem 1 – 4, 2 – 3.

b. Lépe nasazené družstvo ve „finálovém pavouku“ (na základě výsledků kapitána 
v dovednostní soutěži) začíná v červené trati a následně se tratě pravidelně střídají. 

c. Hůře nasazené družstvo ve „finálovém pavouku“ (na základě výsledků kapitána 
v dovednostní soutěži) jako první nominuje své závodníky do týmového závodu. 

d. O pořadí jízd závodníků v družstvu rozhoduje kapitán.
e. V případě diskvalifikace, kvůli předčasnému startu, získává bod soupeř.
f. Proti sobě jedou závodníci a závodnice stejného pohlaví. Jedinou výjimkou je 

rozhodující jízda za stavu 2:2, do které mohou kapitánu nominovat kohokoliv dle 
vlastního uvážení.

g. V případě, že se závodník nedostaví na start, bod ze závodu automatický získává 
družstvo soupeře.

h. Za vítězství v každé jízdě získává příslušné družstvo jeden bod. Družstvo, které má 
na konci souboje více bodů, vítězí.

i. Utkání o 3. místo se nejede.
j. Jestliže je po 4 jízdách průběžný stav mezi družstvy vyrovnaný 2:2 nominují kapitáni 

jednoho závodníka za každé družstvo. Jejich souboj pak rozhodne o vítězi.
k. Za stavu 2:2 si výše nasazený kapitán vybírá trať a soupeř jako první nominuje 

závodníka 

6. Oblečení
a. Lyžařské svrchní oblečení závodníků musí být dvojdílné – kalhoty a oddělený vršek. 

Není povoleno přilnavé oblečení (kombinézy, lycra apod), oblečení pro rychlostní 
lyžování a sjezdařské disciplíny ..

b. Závodník nemůže závod absolvovat ve firemním ani jinak reklamním oblečení
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STRUČNÁ PRAVIDLA
S ČT SPORT NA VRCHOL – HVĚZDIČKA 12. SÉRIE

HVĚZDIČKA – DĚTSKÝ ZÁVOD V DOSPĚLÉ TRATI
1. Základní ustanovení
a. Hvězdička je dětský závod v dospělé trati 
b. Účastník se musí seznámit s podmínkami soutěže a souhlasit s nimi.
c. Závodí se ve třech věkových kategoriích, dívky a chlapci společně.
d. Registrace probíhá v centrálním stanu, stejně jako registrace pro dospělé. Zde 

dostane závodník i startovní číslo.
e. Účastník musí být v případě úspěchu k dispozici České televizi pro natáčení videa 

po dobu konání akce, musí se zúčastnit semifinále, příp. finále, jinak nemá nárok na 
ceny pro vítěze závodu družstev.

2. Účast
a. Do závodu se mohou přihlásit děti narozené v roce 2008 - 2016. Pro starší je určen 

závod dospělých.
b. Závodník a jeho zákonný zástupce při registraci podepíše souhlas s podmínkami 

soutěže, obdrží zapůjčené startovní číslo a může závodit. Nejpozději po skončení 
závodu je každý účastník povinen startovní číslo vrátit. Pokud tak neučiní, je 
organizátor oprávněn na účastníkovi vymáhat pokutu ve výši 1.000 Kč.

c. Každý účastník musí dodržovat pravidla bezpečnosti – na startu, na trati i v cílovém 
prostoru. Každý účastník závodu musí mít ochrannou helmu.

d. Stejně jako závod dospělých i závod dětí v dospělé trati je určen pro lyžaře amatéry. 
e. Účastník nesmí být v evidenci ani nesmí být držitelem kódu Svazu lyžařů ČR 

v alpských disciplínách, freestylovém lyžování ani v kategorii masters (kódu aktivního 
ani neaktivního), možno ověřit v aplikaci alpského úseku na webu Svazu lyžařů ČR 
(www.czech-ski.com).

f. Účastník nesmí být držitelem závodního FIS kódu v alpských disciplínách, 
freestylovém lyžování ani v kategorii masters (kódu aktivního ani neaktivního), 
možno ověřit na webu Mezinárodní lyžařské federace (www.fis-ski.com).

i. Pouze tyto dvě oficiální databáze na webech FIS a SLČR jsou určující pro posuzování 
oprávněnosti startu jednotlivých soutěžících.

g. Děti s kódem FIS nebo které jsou registrovány v závodním klubu lyžování pod SLČR, 
se mohou závodu zúčastnit pouze mimo soutěž. 

h. Je povinností rodičů tuto skutečnost nahlásit u registrace. Po zkušenostech z minulého 
ročníku budeme děti prověřovat ještě před vyhlášením výsledků závodu.

i. Pozor! Děti, které nejsou zaregistrovány v klubu, ale pouze s klubem trénují, se 
závodu účastnit mohou.

3. Věkové kategorie
a. Dětský závod Hvězdička S ČT sport na vrchol 2023 je rozdělen do tří kategorií:
i. Děti narozené v letech 2014 – 2016 (dívky a chlapci)
ii. Děti narozené v letech 2011 – 2013 (dívky a chlapci)
iii. Děti narozené v letech 2008 – 2010 (dívky a chlapci)

4. Organizace závodu 
a. Dětský závod Hvězdička probíhá v trati paralelního slalomu na čas. 
b. Obě tratě mají vlastní časomíru. 
c. Každé dítě může jet v určeném časovém rozmezí 09:00 – 11:30 maximálně 3 

soutěžní jízdy, ovšem je nutné, aby alespoň jednou získalo čas z červené i z modré 
tratě. 

d. Účastník sjede stanovenou trať vždy v souladu s pravidly FIS. 
e. Výsledky musí průběžně sledovat na výsledkové tabuli v cíli.
f. V 11:30 proběhne na předem určeném místě v areálu (informace při registraci) 

vyhlášení medailistů ve všech třech věkových kategoriích. 
g. Vyhlašují se tři nejrychlejší účastníci v každé věkové kategorii. Vyhlášeni obdrží 

diplom a věcné ceny.

5. Zvláštní ustanovení
a. Každé dítě může během jedné zastávky závodů S ČT sport na vrchol 2023 Innogy 

SkiStar získat jen jedno vítězství. Jestliže jeden den vyhraje, další den ve stejném 
středisku se může zúčastnit jen mimo soutěž. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci 
jsou povinni o této skutečnosti informovat u registrace. V ostatních může vítěz opět 
závodit plnohodnotně zařazen do závodů.
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