
 
 
 
 

APUL, P.O.Box 7,  543 51 Špindlerův Mlýn, IČO: 15045633, tel.+420605458839, info@apul.cz, www.apul.cz 

 

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR UČITELŮ LYŽOVÁNÍ, 

TELEMARKU A SNOWBOARDINGU 
 

Rejdice 16. – 17. 3. 2018 (pátek a sobota) 

 
Pořadatelé:   Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, z. s. 

   Lyžařská škola Classic skischool Rejdice 

 

Ředitel závodu: Radko Prouza 

 

Kontakt:     724 302 507, rejdice@classicskischool.cz 

 

Přihlášky:  E-mailem na: rejdice@classicskischool.cz do 10. 3. 2018, přihlášky po 

termínu uzávěrky budou akceptovány pouze, pokud nebudou naplněny  

maximální kapacity jednotlivých disciplín. 

 

Ubytování: Vzhledem k tomu, že vyhlášení výsledků a závěrečná párty se bude konat ve 

Sklářské chalupě v cca 10 km vzdáleném Harrachově, doporučujeme se 

ubytovat poblíž: 

         http://www.harrachov-info.cz 

http://www.harrachov.cz/ 

 

Startovné: 300,- Kč – startovné pro členy Apul (včetně účasti na workshopu) 
 550,- Kč – startovné pro nečleny Apul (včetně účasti na workshopu) 
 250,- Kč – vstupné na raut, DJ ke startovnému (350,- Kč pouze raut)  
 Startovné se platí převodem na účet do 13. 3. 2018. Ze závažných důvodů lze 

platit při prezentaci před obřím slalomem v pátek 16. 3. 2018.  

 

Skipasy:  Paseky: dle ceníku na  http://www.pizar.cz/index.php/cs/ski-areal/cenik (v 

pátek 17.3 doporučujeme bodové jízdenky) 

Rejdice: 440,- Kč/den, dle ceníku na http://www.rejdice.cz/zima/cenik 

(na pátek 17. 3. doporučujeme 3 hodinovou jízdenku) 
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Disciplíny: 

Závod jednotlivců v OS lyže, snowboard a telemark, muži a ženy  

(pátek 16. 3. 2018) 

 závodí se podle platných pravidel FIS, pro závod je povolena i výzbroj nesplňující 
požadavky FIS, přilba je povinná, závodník bez přilby nebude k závodu připuštěn 

 závodníci budou nasazeni do prvního kola („patnáctek“) dle výsledků z předchozího 
roku (každá škola může nasadit do každé patnáctky tolik závodníků, kolik se  
v loňském roce umístilo v dané patnáctce) 

 obě kategorie (ženy a muži) jedou 2 kola, do druhého kola postupuje prvních 
20 žen a 30 mužů v katerorii lyže - pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet 
startujících ve druhém kole 

 startovní pořadí závodníků ve druhém kole – podle výsledků prvního kola, 
vítěz prvního kola jede poslední 

 maximální kapacita závodu: celkem 200 závodníků 
 

Skicross, snowboardcross a telemarkcross ženy a muži (sobota 17. 3. 2018) 

 závod v cca 800 m snb/skicrossové trati (závodníci jak v kvalifikaci, tak ve finále vždy 

startují po čtveřici v libovolném pořadí) 

 soutěží se vyřazovacím systémem „pavouk“ – po kvalifikaci nastupuje 8 nejrychlejších 
závodníků z každé kategorie do semifinále 

 kvalifikace: v jedné kvalifikační jízdě se každý závodník pokusí zajet co nejlepší čas 
(kdykoliv od 9.00 h do 12.00 h), do vyřazovacího závodu se nasadí jezdci dle 
jednotlivých pořadí z kvalifikace (pořadí prvního semifinále: 1., 3., 5., 7. a pořadí 
druhého semifinále: 2., 4., 6., 8. 

 dle časových možností může pořadatel vyhlásit finále B o páté místo 

 maximální kapacita závodu: celkem 150 závodníků 

 

Slopestyle lyže, snowboard muži a ženy (sobota 17. 3. 2018) 
 kvalifikace: v jedné kvalifikační jízdě se každý závodník pokusí získat co nejvíce bodů od 

kvalifikovaných rozhodčích (v libovolném pořadí od 9.00 h do 12.00 h) 

 do finále postupují z každé kategorie 4 nejlepší jezdci 

 maxmální kapacita závodu: celkem 120 závodníků 

Lyže - paralelní slalom týmů (sobota 17. 3. 2018) 

 složení týmu: 6 členů, minimálně 1 žena, start je podmíněn týmovým oblečením 

s logem reprezentující školu a se startovním číslem, závodní kombinézy nebudou 

akceptovány jako týmové oblečení 

 soutěž probíhá systémem „pavouk“, jako na MS v alpském lyžování – dvojice budou 

vždy startovat najednou (nejedná se o štafetu) a vítěz získá pro své družstvo bod 
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Pravidla paralelního slalomu týmů: 

o ženy budou vždy startovat proti sobě na prvních dvou pozicích, v případě, že 

v daném týmu bude více žen, pak další ženy budou startovat proti mužům 

o pořadí na startu jednotlivých teamů určí los na startu (nejprve ženy proti sobě a pak 

muži) 

o trať se pro daný tým nebude losovat, ale každá dvojice bude startovat v opačných 

tratích co dvojice předchozí   

o v případě remízy následuje rozstřel, proti sobě nastoupí jeden závodník z každého 

týmu a v tomto případě si losují trať 

o nasazení do pavouku bude podle výsledků z pátečního obřího slalomu 

nejrychlejšího muže a ženy z každého týmu, tým s nejlepším umístěním dvou 

závodníků bude do pavouku nasazen proti týmu s nejhorším umístěním 

o tým nastupuje na start v přesný čas určený na páteční poradě 

o nenastoupí-li tým ke své rozjížďce do 3 minut od stanoveného času, pavoukem 

automaticky postupuje soupeř 

o maximální kapacita závodu: celkem 32 týmů 

V případě překročení limitů přihlášených závodníků na jednotlivé závody budou operativně počty 

závodníků jednotlivých škol omezeny tak, aby se soutěže o „pohár lyžařských škol“ mohlo zúčastnit 

co nejvíce škol. 

 

 

Soutěž demotýmů  (sobota 17. 3. 2018) 

 Lyžařský demotým = 6 členů, z toho minimálně 1 žena 

 1 povinná jízda (v případě nejasností se obracejte na Tomáše Micala 77591114, tomas.mical@apul.cz) 

+ 1 volná jízda  

 délka jízdy minimálně 250 m, s vyznačeným startem a cílem – start pod startovní čarou 

nebo nedojetí do cíle = bodová penalizace (viz níže „hodnocení“)  

 pořadí družstev na povinnou jízdu se losuje, volná jízda se pojede v obráceném pořadí 

podle výsledků povinné jízdy, nejlepší družstvo startuje poslední 

 rozhodčí – zajistí APUL: 6ti členná komise složená z lektorů a odborníků, rozdělená 

na 3 části 

 hodnocení: 

o komise 1: technika a rychlost jízdy 

o komise 2: splnění zadání (sestava, dodržení prvků, dojetí do cíle); u volné jízdy – 

nápaditost / kreativita 

o komise 3: synchronizace  

o hodnotí se body 1-10 v jednotlivých dovednostech (10 je nejlepší hodnocení jízdy), 

o pořadí rozhoduje součet bodů 
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o Bodová penalizace:  

 start týmu pod startovní čarou - 1 bod u všech hodnotících komisí (všichni 

členové týmu musí startovat nad startovní čarou)  

 nedojetí do cíle - 1 bod u všech třech hodnotících komisí (všichni členové 

týmu musí jízdu dokončit za cílovou čarou) 

 pád člena týmu - 2 body u všech hodnotících komisí 

 vynechání prvku nebo výrazné nedodržení prvku sestavy - 2 body u komise 

č. 2 (minimální počet bodů je 0) 

o Celkový výsledek týmu je součtem bodů z povinné a volné jízdy 

 v případě rovnosti bodů rozhodne výsledek volné jízdy, pokud ani ten nerozhodne, budou 

dvě stejná pořadí 

 týmy si připraví vlastní hudební doprovod ve formátu mp3, který dodají nejpozději při 

páteční poradě na USB flash disku s označením názvu demotýmu a druhu jízdy (volná, 

povinná) 

 

Pohár: King/Queen of the Mountain 

 putovní pohár na rok získává nejlepší lyžař/ka, který/která se součtem nejlépe umístí 

v disciplínách: obří slalom, skicross, freestyle 

 

Pohár: Lord/Princess of the board 

 putovní pohár na rok získává nejlepší snowboardista/tka, který/která se součtem nejlépe 

umístí v disciplínách: obří slalom, snowboardcross, freestyle 

Pohár lyžařských škol  

 škola, která se chce zúčastnit soutěže lyžařských škol, musí nasadit alespoň 1 tým do 

závodu v paralelním slalomu a závodu demoteamů (ve stejném složení v obou disciplínách), 

1 ženu a 1 muže do některé z disciplín (skicross, snowboardcross freestyle-lyže, freestyle 

snowboard, závod jednotlivců v obřím slalomu lyže, závod jednotlivců v obřím slalomu 

snowboard) 

 

Hodnocení:  

 Závod demotýmů - 30 bodů (bodové rozestupy pořadí: 3 body) 

 Paralelní slalom týmů - 30 bodů (bodové rozestupy pořadí: 3 body) 

 Skicross - 10 bodů ženy/10 bodů muži (bodové rozestupy pořadí: 1 bod) 

 Snowboardcross - 10 bodů ženy/10 bodů muži (bodové rozestupy pořadí: 1 bod) 

 Freestyle lyže - 10 bodů ženy/10 bodů muži (bodové rozestupy pořadí: 1 bod) 

 Freestyle snowboard - 10 bodů ženy/10 bodů muži (bodové rozestupy pořadí: 1 bod) 
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 Závod jednotlivců lyže v OS - 20 bodů ženy/20 bodů muži (bodové rozestupy pořadí: 1 

bod) 

 Závod jednotlivců snowboard v OS - 10 bodů ženy/10 bodů muži (bodové rozestupy 

pořadí: 1 bod) 

 v případě, že v individuálních disciplínách dokončí závod méně než 10 jezdců, pak první 

získává tolik bodů, kolik závodníků dokončilo závod 

 výsledné pořadí určí součet bodů z disciplín: závod demotýmů + paralelní slalom týmů 

(nejlepší umístění stejného týmu) + nejlepší muž a žena 

ve skicrossu/snowboardcrossu/telemarkcrossu nebo freestyle lyže/snowboard + 

nejlepší muž a žena v závodu jednotlivců v OS – lyže a snowboard 

 pořadatel si vyhrazuje právo kontroly příslušnosti členů družstev 

 všichni závodníci, započítáváni v soutěži lyžařských škol, musí být aktuálními 

zaměstnanci LŠ, za kterou závodí 

Protesty - může podat vedoucí družstva řediteli závodu nejpozději 30 minut po skončení 

každé disciplíny – kauce 1000,- Kč 

 

Časový harmonogram: 
 

Pátek 16. 3. 2018 

 

Pizár Paseky: 

 
07.00 - 08.00 prezentace jednotlivých závodníků do obřího slalomu lyže a snowboard u chaty 

Hermína, skiareál Pizár Paseky nad Jizerou (čísla budou přiřazena podle výsledků ze závodů v roce 

2017 a pro nezúčastněné losem) 

08.00 - 08.30 prohlídka trati 

08.30 - 11.00 první kolo závodu 

11.30 - 12.00 prohlídka trati 

12.00 - 13.00 druhé kolo závodu (pouze lyže muži a ženy) 

13.30 - 16.00 workshop obří slalom s lektory APUL  

 

Rejdice: 

 
13.30 - 17.00 workshop freestyle lyže a snowboard, ski a snowboardcross s lektory APUL 

16.30 - 18.00 aprés ski „u Maríny“ - cíl crossové tratě, Rejdice 

17.00 - 18.00 porada šéfů jednotlivých mužstev, losování startovních čísel demotýmů a stanoven 

startů kvalifikačních jízd jednotlivých paralelních týmů, chata Panorama u dolní stanice lanovky, 

Rejdice 
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Sobota 17. 3. 2018 

 

Rejdice 

 
08.00 - 09.00 prohlídka trati pro závodníky v disciplínách cross a paralel  

08.00 – 09.00 trénink freestyle 

09.00 – 12.00 kvalifikační závod freestyle snowboard a lyže, ski a snowboardcross muži/ženy – 

každý přihlášený pojede jednu kvalifikační jízdu v čase, který si sám zvolí (od 9.00 do 12.00) 

09.00 – 12.00 závod paralelního slalomu – zde každý tým obdrží na páteční poradě přesný čas 

startu svého týmu v prvním kole a potencionálním osmifinále a čtvrtfinále 

12.30 – 13.30 semifinále a finále paralelního slalomu 

13.30 – 14.00 finále freestyle lyže muži/ženy 

14.00 – 14.30 semifinále a finále skicross muži/ženy 

14.30 – 15.00 finále freestyle snowboard muži/ženy 

15.00 – 15.30 semifinále a finále snowboardcross muži/ženy 

15.00 – 18.00 soutež lyžařských demotýmů 

 

Harrachov Sklářská chalupa 

 
20.00 – 22.00 raut 

21.00 – 22.00 vyhlášení výsledků 

22.00 - ??? párty 

 

Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Musí mít lyžařskou přilbu. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.  

Pokud závodník nenastoupí na start včas, bude automaticky diskvalifikován z konkrétní 

disciplíny.  

Přejeme vydařený trénink a budeme se těšit na společné sportovní a společenské setkání. 
 
Ředitel závodu: Ing. Radko Prouza 
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MČR APUL PODPORUJÍ: 
 

GENERÁLNÍ PARTNER APUL: 
 
 
 
 

DOVOZCE 
 
 

 
PARTNEŘI APUL: 
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