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MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR UČITELŮ LYŽOVÁNÍ, 
TELEMARKU, SNOWBOARDINGU A FREESTYLE. 
 
Pec pod Sněžkou 22. – 23. 3. 2019 (pátek a sobota)  
 
Pořadatelé: Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, z. s.  
Lyžařská škola SkiResort Live SCHOOL 
Ředitelé závodu: Jiří Matějů, Ondřej Kalaš 
Kontakt: 734 621 271, livepec@skiresort.cz  
Přihlášky: e-mailem na: livepec@skiresort.cz do 13. 3. 2019, přihlášky po termínu uzávěrky nebudou 
akceptovány. 
 
Ubytování:  
http://www.turistapec.cz 
http://www.pecpodsnezkou.cz/ubytovani 
http://www.janskelazne.cz 
 
Startovné:  
300,- Kč – startovné pro členy Apul (včetně účasti na workshopu)  
550,- Kč – startovné pro nečleny Apul (včetně účasti na workshopu)  
 
Vyhlášení výsledků, koncert, párty: 
120,- Kč – vyhlášení výsledků a koncert kapel TH!S + VEES ke startovnému + DJ nakonec 
200,- Kč  vyhlášení výsledků a koncert kapel TH!S + VEES + DJ nakonec 
 
Skipasy: 
400,- Kč speciální jednodenní skipas pro Pec pod Sněžkou 
Pro MČR je vytvořen speciální jednodenní skipas (skipas na pátek 22.3. a skipas na sobotu 23.3.) platný 
pro celé středisko Pec pod Sněžkou za cenu 400,- Kč za osobu. Každá škola si zakoupí potřebný počet 
skipasů na pátek a na sobotu. Skipasy se platí převodem a lze je také zakoupit v kanceláři lyžařské školy 
SkiResort Live na Javoru. 
 
Jídlo: 
100,- Kč za bramborové špecle s uzeným masem a smaženou cibulkou, nealko – pátek 22.3. (pouze 
na objednání) 
100,- Kč za krkonošský gulášek s cibulí, čerstvý chléb, nealko – sobota 23.3.  (pouze na objednání) 
 
Pro MČR  bude v cílovém prostoru postaven sněžný bar, který bude otevřen v pátek i v sobotu a bude 
mít v nabídce na prodej teplé nápoje, nealko drinky, lehké alko drinky, pivo, XXL grilovanou klobásu, 
párek v rohlíku, gulášovou polévku. 
 

Startovné, vyhlášení výsledků, koncert, párty, skipasy a jídlo na objednání se  
platí převodem na účet do 20. 3. 2019 
Číslo účtu: 4383002/0800 
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Disciplíny:  
Závod jednotlivců v obřím slalomu lyže, snowboard a telemark, kategorie ženy a 
muži  
pátek 22. 3. 2019 
sjezdovka Javor 3 
o 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  

o závodníci budou nasazeni do prvního kola dle výsledků z předchozího roku (každá škola může pro 
první kolo nasadit do každé patnáctky tolik závodníků, kolik se jich v loňském roce umístilo v dané 
patnáctce, počet závodníků v dané patnáctce je vyjetý koeficient lyžařské školy)  

o obě lyžařské kategorie ženy a muži jedou 2 kola, do druhého kola postupuje prvních  
20 žen a 30 mužů, pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet startujících ve druhém kole  

o startovní pořadí závodníků ve druhém kole podle výsledků z prvního kola, jede se v opačném pořadí, 
vítěz prvního kola startuje jako poslední 

o ženy a muži startující na snowboardu a telemarku jedou jedno kolo obřího slalomu 
o první kolo obřího slalomu se jede v pořadí ženy, muži telemark, ženy, muži snowboard, ženy, muži 
lyže  

o závodníci telemarku budou penalizováni brankovými rozhodčími při nedodržení telemarkového stylu  
o maximální kapacita závodu: celkem 200 závodníků  
 
 

Slopestyle lyže, snowboard ženy a muži, sobota 23. 3. 2019  
o kvalifikace: ve dvou kvalifikačních jízdách se každý závodník pokusí získat co nejvíce bodů od  
rozhodčích (jízdy v libovolném pořadí od 9.30 h do 11.30 h)  

o do finále postupuje z kategorie lyže 6 nejlepších žen a mužů a z kategorie snowboard 4 nejlepší ženy 
a muži 

o maximální kapacita závodu: celkem 100 závodníků  
 

Lyže - paralelní slalom týmů, sobota 23. 3. 2019  
o složení týmu: 6 členů, minimálně 1 žena, start je podmíněn týmovým oblečením s logem 
reprezentující školy a se startovním číslem, závodní kombinézy nebudou akceptovány jako týmové 
oblečení  

o soutěž probíhá systémem „pavouk“, jako na MS v alpském lyžování – dvojice budou vždy startovat 
najednou (nejedná se o štafetu) a vítěz získává pro své družstvo bod  

 
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 závodníků jednotlivých týmů si určí každý tým na začátku závodu a toto pořadí platí po celý 
závod (jako první startuje vždy žena) 

o trať se pro daný tým bude losovat pouze pro první ženy, každá další dvojice bude startovat v 
opačných tratích, než dvojice předchozí  

o v případě remízy následuje rozstřel, proti sobě nastoupí jeden závodník z každého týmu, závodníci si 
losují trať  

o týmy budou nasazeny do pavouka dle výsledků z předchozího roku 
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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 23. 3. 2019  
 
o Lyžařský demotým = 6 členů, z toho minimálně 1 žena  

o 1 povinná jízda + 1 volná jízda  

o délka jízdy minimálně 250 m, s vyznačeným startem a cílem – start pod startovní čarou nebo nedojetí 
do cíle = bodová penalizace (viz níže „hodnocení“)  

o pořadí družstev na povinnou jízdu se losuje, volná jízda se pojede v obráceném pořadí podle 
výsledků povinné jízdy, nejlepší družstvo startuje poslední 

o volná jízda týmů nesmí být totožná s volnou jízdou z MČR 2018 

o rozhodčí – zajistí APUL: 6ti členná komise složená z lektorů, odborníků, instruktorů s nejvyšší licencí, 
rozdělená na 3 hodnotící komise. 
 
Hodnocení 
 

o komise 1: technika a rychlost jízdy  

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

o komise 3: synchronizace  

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

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 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  

o v případě rovnosti bodů rozhodne výsledek volné jízdy, pokud ani ten nerozhodne, budou dvě stejná 
pořadí  

o 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)  
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Pohár: King and Queen of the Mountain  
 

Putovní pohár na rok získává nejlepší lyžař/ka, který/která se součtem nejlépe umístí v disciplínách: obří 
slalom, skicross, freestyle a přechod Krkonoš.  
 

Pohár: Lord and Princess of the board 
 
Putovní pohár na rok získává nejlepší snowboardista/tka, který/která se součtem nejlépe umístí v 
disciplínách: obří slalom, snowboardcross, freestyle a přechod Krkonoš. 
 

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 
disciplín slopestyle lyže nebo snowboard a 1 ženu a 1 muže do závodu jednotlivců v obřím slalomu lyže 
nebo snowboard nebo telemark. 
 

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

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

o Slopestyle lyže - 7 bodů ženy/ 7 bodů muži (bodové rozestupy pořadí: 1 bod)  

o Slopestyle snowboard -  7 bodů ženy/ 7 bodů muži (bodové rozestupy pořadí: 1 bod)  

oZávod jednotlivců lyže v OS - 20 bodů ženy/20 bodů muži (bodové rozestupy pořadí: 1 bod)  

o Závod jednotlivců snowboard v OS - 7 bodů ženy/ 7 bodů muži (bodové rozestupy pořadí: 1 bod)  

o Závod jednotlivců telemark v OS - 7 bodů ženy/ 7 bodů muži (bodové rozestupy pořadí: 1 bod)  

 

o v případě, že v individuálních disciplínách dokončí závod méně než bodovaný počet jezdců, pak první 
získává tolik bodů, kolik závodníků dokončilo závod  

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

součet umístění stejného týmu) + nejlepší muž a žena v disciplínách: 

- slopestyle lyže nebo snowboard 
- závod jednotlivců v obřím slalomu – snowboard nebo telemark  
- závod jednotlivců v obřím slalomu – lyže, hodnocená žena a muž v obřím slalomu lyže musí 

být členem soutěžního demotýmu 

 

o všichni závodníci, započítáváni v soutěži lyžařských škol, musí být aktuálními zaměstnanci lyžařské 
školy, za kterou závodí, pořadatel si vyhrazuje právo kontroly těchto závodníků před, v průběhu i po 
závodě 

o všichni závodníci, započítáváni v soutěži lyžařských škol, kteří mají v sezóně 2019 platné FIS body 
v některé ze soutěžních disciplín, vykáží počet odučených hodin v lyžařské škole v sezóně 2018 – 2019 

o v případě rovnosti bodů obsadí školy dělené umístění 
Protesty může podat vedoucí družstva řediteli závodu nejpozději 30 minut po skončení každé disciplíny. 
Kauce 1000,- Kč. 
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Časový harmonogram:  
Pátek 22. 3. 2019  
Pec pod Sněžkou, Javor 3  
08.00 - 09.00 prezentace jednotlivých závodníků obřího slalomu kategorie ženy, muži lyže, snowboard a 
telemark v kanceláři lyžařské školy SkiResort Live na Javoru. Prodej skipasů.  
Čísla budou nalosována podle výsledků ze závodů v roce 2018. Noví závodníci a ti, kteří překročí vyjeté 
koeficienty lyžařských škol z roku 2018, budou nalosováni na konec startovního pole.  
09.20 - 09.50 prohlídka trati prvního kola pro všechny závodníky, po startu závodu již nebude prohlídka 
trati možná 
10:00  Start závodu 
10.00 - 12.00 první kolo závodu (ženy, muži telemark, ženy, muži snowboard, ženy, muži lyže) 
12.30 - 12.50 prohlídka trati druhého kola  
13.00 - 13.45 druhé kolo závodu (pouze 20 žen a 30 mužů lyže)  
14.00 - 16.00 workshop obří slalom s lektory APUL nebo trenéry alpských disciplín SLČR  
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu v závislosti na podmínkách závodu.  
 

Snowpark Pec pod Sněžkou, Javor 2 
13.00 - 16.00 workshop slopestyle lyže a snowboard s trenéry a závodníky slopestyle pod vedením 
Michala Peče, trenéra české juniorské reprezentace v akrobatickém lyžování v disciplínách slopestyle a 

bigair se zkušenostmi ze zahraničních snowparků a závodů z Rakouska, Švýcarska, Norska, Nového 

Zélandu, Itálie, Japonska, Francie, Slovinska, Ruska, Německa a Slovenska. 

16.00 - 21.00 aprés ski na Bull Baru na Javoru 
17.15 - 18.00 porada vedoucích lyžařských škol, losování startovních čísel týmů pro paralelní slalom a 
pořadí pro soutěž demotýmů , stanovení startů prvních vyřazovacích jízd v paralelním slalomu. Kancelář 
lyžařské školy SkiResort Live na Javoru. 

 

Sobota 23. 3. 2019  
Pec pod Sněžkou, Javor 3, Snowpark Javor 2  
08.30 – 09.30 trénink slopestyle  
09.30 – 11.30 kvalifikační závod slopestyle snowboard a lyže, každý přihlášený pojede dvě kvalifikační 
jízdy v čase, který si sám zvolí od 9.30 do 11.30  
09.00 – 12.00 závod týmů v paralelním slalomu, přesný čas prvních jízd bude stanoven, dále se závodí 
bez přestávky až do finále 
11.00 – 12.00 semifinále a finále paralelního slalomu  
12.00 – 13.00 finále slopestyle snowboard, lyže, ženy, muži 
13.30 – 16.00 soutěž lyžařských demotýmů  
 

Pec pod Sněžkou,  KLONDIKE Music Club, www.klondikeklub.cz 
18.00 – 19.00 vstup, otevřen bar, v nabídce kromě drinků i pizza a panini  
19.00 – 20.30 vyhlášení výsledků  
21.00 - ??? koncert a párty 
21.15 – kapely TH!S and VEES + dohrává DJ 
https://www.facebook.com/events/369342916973612/ 
 
Přejeme vydařený trénink a budeme se těšit na společné sportovní a společenské setkání. 
Ředitelé závodu: Jirka Matějů a Ondra Kalaš 
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APUL PODPORUJÍ: 
 

GENERÁLNÍ PARTNER APUL: BRETTON - DOVOZCE 
 
 

 
 
 

 
PARTNEŘI APUL: 
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