
Název Praděd Skialp Race

Termín: pátek 4.3.2022 

Místo konání: Jeseníky, Praděd

Pořadatel: TT Opava

Ředitel závodu: Renata Foltysová

Rozhodčí: bude jmenovaný

Čas startu: 16:00 hodin, 

Registrace: online, popřípadě na místě

Prezentace, zázemí, ubytování: Hotel Figura/Kurzovní – bude upřesněno 

4.3.2022 od 13:00 do 15:30 hod

http://www.kurzovni.eu/, GPS: 50°4’33.31″N, 17°13’30.2″ E,  www.figura.cz     

Charakteristika závodu: Odpolední skialpový závod pro širokou veřejnost

Přihlašování: bude spuštěno …., ukončeno v den závodu nebo vyprodáním závodu. Limit 
závodníků je 100.

Startovné:

Připsané na účet pořadatele do 31.1.2022 300 Kč
Po tomto termínu a na místě 400 Kč
Challenge dvojce na účet pořadatele do 31.1.2022 500 Kč
Challenge dvojce po termínu a na místě 700 Kč

Trať:

Start i cíl závodu je u Hotelu Figura/Kurzovní – bude upřesněno. Trať závodu bude značena
a povede výhradně po sjezdovkách a oficiálních cestách z důvodu pohybu v chráněné 
krajinné oblasti. Předpokládaná délka závodu do 60 minut pro první závodníky, limit 
závodu 120 minut (12 km délka, 650 m převýšení).

Vyhlášení: v 18:15 hodin

Časomíra: ruční měření

Značení tratě: Trať závodu bude vyznačena červenými cyklistickými blikačkami a 
reflexními odrazkami, fáborky. 

Startovní čísla: Každý závodník je povinen být viditelně označen startovním číslem, které 
obdrží od pořadatele při prezentaci.

Startovné: platí se převodem nebo v den závodu na místě, při prezentaci. Za zaplacenou se 
přihláška považuje po připsání platby a rozhodující pro výši startovného je datum připsání 
na účet pořadatele.

https://dev.figura.cz/rezervace/
http://www.kurzovni.eu/


Konání akce: Pořadatel si vyhrazuje právo závod zrušit bez náhrady v případě, že Horská 
služba vyhodnotí povětrnostní podmínky jako nebezpečné.

Povinná výbava: skialpový lyžařský set (lyže, pásy, boty, hole), funkční čelová svítilna, 
přilba, nabitý mobilní telefon s kontaktem na pořadatele, bude provedena namátková 
kontrola.

Kategorie:

Muži/Ženy A 18-29 let
Muži/Ženy B 30-39 let
Muži C 40-49 let
Ženy C 40+
Muži D 50+
Challenge dvojce bez rozdílu věku a pohlaví

Covidové informace: Covidová opatření budou průběžně aktualizovaná s ohledem na 
blížící se termín závodu. V případě zrušení závodu z důvodů vládních nařízení bude 
startovné převedeno na další rok nebo na základě žádosti vráceno na účet účastníka.

Ustanovení: Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu propozic a trasy dle aktuálních 
podmínek. Přihlášením na závod každý účastník potvrzuje, že si podrobně přečetl propozice
a pravidla závodu. Přihlášením také souhlasí se zpracováním osobních údajů a závodu se 
účastní zcela dobrovolně. Osoby mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem 
odpovědné osoby. V případě újmy na zdraví, materiálu nebo úrazu nebude závodník 
odškodnění vymáhat na pořadateli. Toto rozhodnutí potvrdí svým podpisem při převzetí 
startovního čísla.

Pokyny pro závodníky

Doprava nahoru: Z parkoviště Hvězda pendlem na Ovčárnu (pendl jezdí každou celou 
hodinu nahoru do 17 hodin, jízda trvá 15-20 minut), přímo na parkovišti Ovčárna je hotel 
Figura, popř. z Ovčárny pěšky nebo na lyžích na Sporthotel Kurzovní – cca 20 minut.

Doprava dolů: z Ovčárny zpět na Hvězdu zajištěna pořadatelem, nutno předem nahlásit 
pořadateli. Dále je možnost přespání na Kurzovní/Figura nebo kdekoliv jinde, nutná včasná 
rezervace. Pořadatel ubytování nezajišťuje.

Parkování: Parkoviště Hvězda

Závod o titul Krále Pradědu: Pro opravdové tvrďáky je připravena kombinace pátečního 
závodu Praděd Skialp Race a sobotního závodu Jesenický zimní triatlon. V kombinaci se
sčítá výsledný čas obou závodů, vyhlášeno bude absolutní pořadí podle dosažených časů.


	http://www.kurzovni.eu/, GPS: 50°4’33.31″N, 17°13’30.2″ E,  www.figura.cz
	Charakteristika závodu: Odpolední skialpový závod pro širokou veřejnost

