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RODINNÝ ZÁVOD 

HVĚZDIČKA – DĚTSKÝ ZÁVOD V DOSPĚLÉ TRATI



•  Rodinný závod v paralelním slalomu bude na programu vždy v každém 
středisku (stejně jako závod dospělých). Oba závody probíhají stejným způso-
bem v pátek, v sobotu i neděli.  

•  Účastní se rodinný tým - dvojice ve složení 1 dítě + 1 rodinný příslušník 
starší 15-ti let (dále jen dospělý). Je dovoleno, aby jeden dospělý absolvoval 
závod s více dětmi (tzn. tatínek může jet jednou se svou 9-letou dcerou a po-
druhé se svým 6-letým synem). Není dovoleno, aby jedno dítě absolvovalo zá-
vod s více dospělými. (Chceme tímto pravidlem umožnit účast co nejvíce dětí 
v závodě).

•  Registrace proběhne v centrálním stanu, stejně jako registrace pro dospělé. 
Zde dostane dvojice i startovní číslo (pouze dítě). Do rodinného závodu se 
může zaregistrovat pouze mladší dítě než ročník 2007  (ročník 2008 a mladší 
se nebudou moci zúčastnit dětského závodu v dospělé trati). 

•  Pořadí a nasazení dvojic do závodu určí losem pořadatel ještě před startem 
závodu. 

•  Systém rodinného závodu - neměří se čas, dvojice závodí štafetově paralel-
ním způsobem. Po registraci jsou rozlosovány dvojice do pavouka (play off). 
Klasickým způsobem (1x1) svádí dvojice boje až do finále. Tratě jsou odlišeny 
červenými a modrými branami. Jako první v trati závodí děti, po nich hned 
dospělí. Jakmile dítě z dvojice řádně dokončí závod, cílový rozhodčí dává do-
spělému signál ke startu. A to tak, že vztyčí vlajku stejné barvy jako barva 
tratě, ve které dvojice závodí. Dospělí startují jen na signál jejich barvy 
a nesmí vystartovat na signál pro soupeře. Na start závodníků dohlíží roz-
hodčí startér. Do dalšího kola vyřazovacího pavouku postoupí dvojice, která 
dokončí štafetový závod jako první. Dvojice musí vždy projet trať dle řádných 
pravidel.

•  Pozor na diskvalifikaci za ulitý start! V minulých dílech se nám pravidelně 
stávalo, že dospělí na startu v zápalu boje nepočkali na svůj signál a vyrazili 
zároveň se soupeřem při vztyčení jeho vlajky. 

•  Dvojice může být diskvalifikována také za neprojetí bran ve správném pořadí, 
neprojetí cílem. V těchto případech danou situaci rozhodčí konzultují s oběma 
stranami a snaží se vyřešit problém dohodou. V případě neshody postoupí po-
škozená dvojice do dalšího kola. Cílem není vyhrát, ale příjemně si zazávodit, 
pobavit se a užít si den s dětmi.

•  Výsledky musí každá dvojce průběžně sledovat na startu (nebo v cíli) na pořa-
dové tabuli aby se včas dostavili ke startu dalšího závodu. 

•  Na základě zkušeností si dovolujeme upozornit rodiče, kteří závodí v rodinném 
i v měřeném závodě dospělých, aby si dobře promysleli a zvážili svůj časo-
vý plán. (Nevím, jestli tam třeba nedat nějaký limit, že když se třeba do 5-7 
min. nedostaví na start a celý závod kvůli tomu bude čekat (i potomek budu 
nachystaný), takže dvojici vyřadíme a soupeřící dvojce postoupí kontumačně 
pavoukem do dalšího kola).

•  V rodinném závodě se vyhlašuje pouze 1. a 2. místo, o kterém rozhodne 
finálová jízda. Vyhlášeni obdrží věcné ceny, ale vítěz nepostupuje do žádného 
finálového závodu.

•  Pořadatel si vyhrazuje právo upravit systém závodu v případě nevyhovující-
ho počtu závodících dvojic. 

•  V průběhu celé soutěže rodinného závodu bude kladen důraz na pravidla 
fair play, hravost a zábavu. 

•  Do tohoto závodu se můžou přihlásit dětí ročníku 2007 až 2001. Pro 
starší je určen závod dospělých.

•  Registrace proběhne v centrálním stanu, stejně jako registrace pro dospělé. 
Zde dostane závodník i startovní číslo.

•  Závodník při registraci podepíše souhlas s podmínkami soutěže, obdrží zapůj-
čené startovní číslo a může závodit. Nejpozději po skončení závodu je každý 
účastník povinen startovní číslo vrátit. Pokud tak neučiní, je organizátor opráv-

něn na účastníkovi vymáhat pokutu ve výši 1.000 Kč.
•  Stejně jako závod dospělých a závod dětí v dospělé trati je určen pro 

lyžaře amatéry. Účastník nesmí být držitelem závodního FIS kódu v alp-
ských disciplínách, freestylovém lyžování ani v kategorii masters (kódu 
aktivního ani neaktivního) – možno ověřit na webu Mezinárodní lyžařské fede-
race (www.fis-ski.com). V praxi to znamená, že kdo je v této oficiální databázi 
(byť s neaktivním FIS kódem), nesmí se závodu zúčastnit.



•  Účastník taky nesmí být držitelem kódu Svazu lyžařů ČR v alpských dis-
ciplínách, freestylovém lyžování ani v kategorii masters (kódu aktivního 
ani neaktivního) – možno ověřit v aplikaci alpského úseku na webu Svazu lyža-
řů ČR (www.czech-ski.com). Pouze tyto dvě oficiální databáze na webech FIS a 
SLČR jsou určující pro posuzování oprávněnosti startu jednotlivých soutěžících.)

•  Děti s kódem FIS nebo které jsou registrovány v závodním klubu lyžování pod 
SLČR, se mohou závodu zúčastnit pouze mimo soutěž. Je povinností rodičů tuto 
skutečnost nahlásit u registrace. Po zkušenostech z minulého ročníku budeme 
děti prověřovat ještě před vyhlášením výsledků závodu. 

•  Pozor! Děti, které nejsou zaregistrovány v klubu, ale pouze s klubem trénují, se 
závodu účastnit mohou.

•  Dětský závod hvězdička jsou rozděleny do tří kategorií:  
1. Děti 10-12 let (ročník narození 2007 - 2006) 
2. Děti 12-14 let (ročník narození 2005 - 2004)  
3. děti 14-16 let (ročník narození 2003 – 2001)

•  Systém dětského závodu hvězdička bude probíhat v trati paralelního slalo-
mu na čas. Obě tratě mají vlastní časomíru. Každé dítě může jet v určeném ča-
sovém rozmezí (9:30–12:30) maximálně 3 soutěžní jízdy, ovšem je nutné, 
aby alespoň jednou získalo čas z červené i z modré tratě. Účastník sjede 
stanovenou trať vždy v souladu s pravidly FIS. Výsledky musí průběžně sledovat 
na výsledkové tabuli v cíli.

•  Do finálových jízd postupují proti sobě dvě nejrychlejší dívky a dva nejrych-
lejší chlapci v každé kategorii. Závod probíhá paralelním slalomem na jedno 
kolo, trať vždy vybírá vítěz základního kola. 

•  Vyhlašují se účastnící finálové jízdy a závodník se třetím nejrychlejším časem 
ze základního kola. Vyhlášeni obdrží diplom a věcné ceny. A vítěz finálové 
jízdy postupuje do závěrečného březnového závodu (přesný termín a mís-
to konání bude vítězům včas sdělen).

•  Každý účastník musí dodržovat pravidla bezpečnosti – na startu, na trati 
i v cílovém prostoru. Každý účastník závodu musí mít ochrannou helmu.

•  Účastník se musí seznámit s podmínkami soutěže a souhlasit s nimi.
•  Účastník musí být v případě úspěchu k dispozici České televizi po dobu 

konání akce, musí se zúčastnit finále, jinak nemá nárok na ceny pro vítěze 
základních kol. Pokud odmítne „denní vítěz“ spolupráci s ČT po dobu projektu, 
stává se „denním vítězem“ a postupujícím do závěrečného závodu další v po-
řadí (dle finálového pavouka, případně pak dle lepšího postavení v klasifikaci 
základní části).




