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KING and QUEEN OF THE MOUNTAIN 

LORD and PRINCESS OF THE BOARD 

2019 

 
 

První závod: Přechod Krkonoš 
 

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

   Lyžařská škola Classic skischool Rejdice a Skiresort Live Pec pod Sněžkou 

 

 

Ředitel závodu: Radko Prouza 

 

Kontakt:     724 302 507, rejdice@classicskischool.cz 

 

Přihlášky:  E-mailem na: rejdice@classicskischool.cz do 22. 1. 2019, přihlášky po 

termínu uzávěrky budou akceptovány se zvýšeným startovným 300Kč .  

 

 

Startovné: 100,- Kč – startovné pro členy Apul  
 150,- Kč – startovné pro nečleny Apul 
 
 Startovné se platí převodem na účet do 24. 1. 2019. Ze závažných důvodů lze 

platit při prezentaci před závodem dne 26. 1. 2019.  

 

Skipasy:  Jízda lanovou dráhou na Hnědý vrch není v ceně startovného. Ceník viz: 

                                        https://www.skiresort.cz/skiarealy/pec-pod-snezkou/ 

 

 

Disciplína: 

Závod jednotlivců v přechodu Krkonoš : běžky, splitboard a skialp, muži a ženy  

 Hromadný start u horní stanice lanové dráhy Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou 
v sobotu 26.1.2019 v 9:30h 

 Cíl u Mumlavských vodopádů v Harrachově (u Mumlavské boudy) 

 Kontrolní průjezdní body (stanoviště pořadatelů): Luční, Špindlerova a 
Vosecká bouda 

 Délka tratě 34 Km, orientační doba závodu 5-8 hodin 

 Je přízně zakázáno vybočovat ze značených běžkařských tras 
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 Není dovoleno používat jakýkoliv jiný dopravní prostředek než běžky , 
splitboard a nebo skialpy 

 Jedná se o historicky první „extrémní“ závod učitelů lyžování jehož účast je na 
vlastní nebezpečí, pořadatel doporučuje mít sebou: nabitý telefon, mapu, 
teplý nápoj, základní náhradní oblečení, základní potraviny ,tabulku čokolády, 
čelovku 

 U průjezdného bodu Špindlerova Bouda lze odstoupit ze závodu  

 Pořadatel si vyhrazuje právo závod zrušit z důvodu nepřízně počasí a z důvodu 
nízké účasti 

 V přihlášce si lze objednat odvoz zpět do Pece pod Sněžkou, Jánských lázní 
Špindlerova Mlýna 

 Závod se započítává do serie závodů a putovní pohár KING, QUEEN (nejlepší 
lyžař/ka) , LORD a PRINCESS (nejlepší snowboardista/tka) 

 Pouze v tomto závodě je jak lyžařům tak snowboardistům povolen výběr ze 
všech třech kategorií dopravnícj prostředků 

 Body závodníkům do celkového hodnocení seriálu budou přiřazeny dle pořadí 
v cíli  mezi ženami a muži nezávisle na zvolené kategorii 
 

 

Pohár: King/Queen of the Mountain 

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

v disciplínách: přechod Krkonoš na běžkách, splitboardu a nebo skialpech (26.1), obří 

slalom lyže (22-23.3 MČR APUL Pec pod Sněžkou)  , skicross (16.3 Rejdice)  , freestyle lyže 

(22-23.3 MČR APUL Pec pod Sněžkou)   

 

Pohár: Lord/Princess of the board 

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

umístí v disciplínách: přechod Krkonoš na běžkách, splitboardu a nebo skialpech, obří 

slalom snowboard (22-23.3 MČR APUL Pec pod Sněžkou)   , snowboardcross (16.3 Rejdice), 

freestyle SNB (22-23.3 MČR APUL Pec pod Sněžkou)   

 

 

Časový harmonogram: 
 

Sobota 26.1 . 2019 

 

Horní stanice lanové dráhy Hnědý vrch Pec pod Sněžkou: 

 
09.00-09.30 prezentace a předání startovních čísel 

09.30 – hromadný start 
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Mumlavský vodopád Harrachov: 
 

15:30 - 17:30 předpokládaný konec závodu 

18:00 - Vyhlášení a PARTY v Harrachově 

 

Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.  

 
Ředitel závodu: Ing. Radko Prouza 
 
 
 
 
 
 
 

APUL PODPORUJÍ: 
 

GENERÁLNÍ PARTNER APUL: BRETTON - DOVOZCE 
 
 

 
 
 

 
PARTNEŘI APUL: 
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