
 

 

 

 

PROPOZICE 
 

28.ROČNÍK MISTROVSTVÍ ČR NESLYŠÍCÍCH V ALPSKÉM LYŽOVÁNÍ 

 

POŘADATEL:   STK ZS a ČSNS 

MÍSTO KONÁNÍ: Skiareál Kouty nad Desnou (www.kouty.cz)  

DATUM KONÁNÍ: 14. – 16. 3. 2021 

HOSPODÁŘ ZÁVODU: ČSNS 

HLAVNÍ ROZHODČÍ: Zabezpečí skiareál Kouty 

PŘIHLÁŠKA: Online přihláška do 19. 2. 2021 + od klubu potvrzení viz v příloze  

 https://forms.gle/v6ZthedcPqyQYheZ7 

KATEGORIE: Rozhoduje rok narození podle platných směrnic STK ZS ČSNS a SLČR 

STARTOVNÉ:              Startovné na místě 

 100 Kč na jednu disciplínu se vybírá u závodníků nar. 1997 a starší 

 80 Kč na jednu disciplínu se vybírá u závodníků nar. 1998 až 2004 

 60 Kč na jednu disciplínu se vybírá u závodníků nar. 2005 a mladší  

LOSOVÁNÍ: Na technické schůzi v neděli 14. 3. od 17 hodin v penzionu Kouty 

PRAVIDLA: Podle platných pravidel alpského lyžování FIS, dle ICSD a směrnic ČSNS 

   UPOZORNĚNÍ: Účastníci startují na vlastní nebezpečí a musí mít s sebou podepsané 

prohlášení k registraci pro start (viz níže). Dále je třeba mít zaplacený 

členský příspěvek na rok 2021. 

UBYTOVÁNÍ: Zajišťují samy kluby s dohodou v penzionu Kouty (www.penzion-kouty.cz)  

 

 Potvrzené přihlášky od klubů NUTNĚ nahlásit nejpozději do 19.2. 2021  na 

email: grygarova@skivelo.cz (nutno uvést MČR Kouty + název klubu) 

UBYTOVÁNÍ, STRAVNÉ, CESTOVNÉ A VLEKY: hradí závodníci resp. kluby dle směrnic 

ČSNS 

YOUTUBE:                      https://www.youtube.com/watch?v=5fvGpiRSFDY&t=7s  

 

 

 Vendula Panská                                                                            Jaroslav Grygar 

STK zimní sportu        Ředitel závodu 

      

Schvalovací složka: agenda M-ČR 2021 – Jiří Bělohlávek – schválí 2021/3/14-16 

  

http://www.kouty.cz/
https://forms.gle/v6ZthedcPqyQYheZ7
http://www.penzion-kouty.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=5fvGpiRSFDY&t=7s


 

 

    

ŘEDITEL ZÁVODU 

Jaroslav Grygar 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
 
Startují: Členové ČSNS – dle kategorií a ztrátou sluchu nejméně 55dB na lepším 

uchu dle pravidel ICSD. Nečlenové ČSNS plně na své náklady. 
 
Disciplíny:   Slalom speciál (SL) - 2 kola  

 Obří slalom (GS) - 2 kola 
 
Důležité!   POVINNÁ PŘILBA A CHRÁNIČE ZAD!! 
 
Kategorie:   

Kategorie Věk Ročník narození 

přípravka   10 let a mladší 2011 a mladší 

předžactvo   11 – 12 let 2009 - 2010 

mladší žactvo   13 – 14 let 2007 – 2008 

starší žactvo   15 – 16 let 2005 – 2006 

junioři   17 – 19 let 2002 – 2004 

dospělý   20 let a starší 2001 a starší 

 
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o sloučení kategorií směrem výše pro případ malého zájmu 
(minimálně 4 startující – Směrnice STK ZS ČSNS). 

 
DALŠÍ  USTANOVENÍ 
 
O případných změnách v rozpise nebo v časovém harmonogramu rozhoduje organizační výbor 
- závodníci, činovníci i diváci se zúčastňují na vlastní nebezpečí 
 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM - změny vyhrazeny dle počtu závodníků a techn. podmínek  
 
Neděle  14. 3. 2021 příjezd účastníků na Skiareál Kouty, ubytování od 15 hodin 
17:00  technická schůze – podrobnosti k závodům, losování  
 
Pondělí 15. 3. 2021 
10:00   obří slalom (GS) – 2 kola 
 
Úterý  16. 3. 2021 
10:00   slalom speciál (SL) – 2 kola 
 Po závodě  vyhlášení, odjezd    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA 

k registraci pro starty na závodech v alpských disciplínách MČR neslyšících 
 

Bez jakéhokoliv omezení odpovědnosti organizátora závodu za technické zabezpečení, instalaci všech 

zařízeních a provedení závodu, činím já – níže podepsaný/á 

 

Příjmení               Jméno                        Rok narození  

   

 

toto prohlášení: 

 

1. Označení rizik 

Já, níže podepsaný/á, vím a jsem si plně vědom nebezpečí, která s sebou přináší provozování všech závodních 

lyžařských disciplín MČR neslyšících, jako například nebezpečí způsobené zemskou přitažlivostí, a to jak při 

tréninku, tak i při skutečném závodě. Uznávám, že se snahou o dosažení vynikajících výkonů je spojeno riziko, 

které spočívá v tom, že musím své fyzické schopnosti využít až k absolutní hranici. Vím a akceptuji, že 

s provozováním takového závodního sportu může být ohrožen život a tělesná bezpečnost. Tato nebezpečí 

v prostoru závodu a tréninku hrozí i vlivem přírodních podmínek, technických zařízení nebo přírodních či umělých 

překážek, či atmosférických vlivů. Uvědomuji si, že určité okolnosti nelze vždy předvídat nebo kontrolovat a proto 

také není vždy možno je vyloučit nebo jim předem zabránit bezpečnostními opatřeními. 

2. Rizikovost 

Musím sám posoudit, není-li pro mě závodní trať za daných poměrů příliš obtížná. Prohlašuji, že všechny mnou 

zjištěné bezpečnostní nedostatky ohlásím neprodleně soutěžní komisi (jury) závodu. Svým startem uznávám 

způsobilost a stav zařízení tratě. Za mnou použité vybavení (výstroje a výzbroje), jakož i za volbu a zvládnutí 

směru jízdy jsem zodpovědný já sám. 

3. Osobní ručení 

Jsem si vědom, že ve vztahu ke třetím osobám mohu být osobně odpovědný/á za škody v důsledku tělesných 

zranění nebo věcných poškození, jsou-li způsobena v souvislosti s mou účastí v tréninku nebo v závodě. 

Uznávám, že organizátor závodu není odpovědný za přezkoušení (kontrolu) nebo prověření mé výzbroje a 

výstroje. Prohlašuji, že se obeznámím s ustanoveními a předpisy platných pravidel lyžařských závodů. 

4. Urovnání sporů 

Prohlašuji, že před zahájením případného soudního sporu u příslušného řádného soudu předložím své nároky 

pořadateli MČR neslyšících podle stanov a pravidel lyžařských závodů. Nebudu-li souhlasit s rozhodnutím 

pořadatelů MČR neslyšících, mohu svůj nárok uplatnit u každého příslušného řádného soudu nebo ve sporu 

pokračovat. 

Toto prohlášení platí také pro mé právní zástupce. 

 

 

Potvrzuji, že jsem toto prohlášení závodníka/závodnice přečetl/a a bylo tlumočeno do ZJ/. 

 

Místo…………………… Datum…………  Vlastnoruční podpis……………………… 

 

Za nezletilé závodníky/závodnice: 

Tímto potvrzuji, že souhlasím/e jako nositel/é rodičovského práva s tímto prohlášením a přijímáme  

závazně povinnosti ke všem v něm uvedeným ustanovením a podmínkám 

 

Jméno (hůlkovým písmem)…………………………………………………..…..… Datum………………….. 

 

Vztah…………………………  Podpis rodičů/zákonného zástupce…………….…………………………. 


