STRUČNÁ PRAVIDLA
S ČT SPORT NA VRCHOL – 8. SÉRIE
• Do soutěže v hlavní trati se může přihlásit účastník, jehož věk v den
konání závodu není nižší než 6 let. Pro mladší lyžaře je k dispozici dětská
trať v lyžařské školce, na níž se uskuteční závod pod dohledem lyžařských
instruktorů.
• Při registraci závodník podepíše souhlas s podmínkami soutěže, obdrží zapůjčené startovní číslo a může závodit. Nejpozději po skončení závodu je každý
účastník povinen startovní číslo vrátit. Pokud tak neučiní, je organizátor
oprávněn na účastníkovi vymáhat pokutu ve výši 1.000 Kč.
• Každý účastník může jet v určeném časovém rozmezí (9:30–12:30) maximálně 3 soutěžní jízdy, ovšem pro klasifikaci je nutné, aby alespoň jednou
získal čas z červené i modré tratě.
• Každý účastník musí dodržovat pravidla bezpečnosti – na startu, na trati
i v cílovém prostoru. Každý účastník závodu musí mít ochrannou helmu.
• 4 muži a 4 ženy s nejlepšími součty svých nejrychlejších časů z modré i červené tratě postupují do vyřazovací části.
• V mužském i ženském pavouku se jedou nejprve semifinále, a to vždy
na jednu jízdu. Nasazení do „finálového pavouka“ bude podle dosažených časů. Pojede se systémem 1 - 4, 2 - 3.
• Jede se paralelně, startuje se zároveň v obou tratích, ovšem každá trať má
vlastní časomíru, a tak o výsledku vždy rozhoduje údaj z časomíry a ne to, kdo
projede cílem dříve (časomíra zaznamená skutečný čas každého ze závodníků
a tedy vyloučí možnost „ulitých startů“).
• Finále se jede pouze na jednu jízdu.
• Pokud do finálového pavouka nenastoupí účastník, který má na účast nárok
(pokud nebude k dispozici ve 12:30 v prostoru cíle), zaujme jeho místo ve vyřazovací části další v pořadí základní části.

• Z finále vzejdou 2 denní vítězové (vždy muž a žena) a zároveň účastníci
finálového kempu.
•Ú
 častník nesmí být držitelem závodního FIS kódu v alpských disciplínách,
freestylovém lyžování ani v kategorii masters (kódu aktivního ani neaktivního)
– možno ověřit na webu Mezinárodní lyžařské federace (www.fis-ski.com).
• Účastník nesmí být držitelem kódu Svazu lyžařů ČR v alpských disciplínách, freestylovém lyžování ani v kategorii masters (kódu aktivního ani neaktivního) – možno ověřit v aplikaci alpského úseku na webu Svazu lyžařů ČR
(www.czech-ski.com).
• Pokud je účastník instruktorem či spolupracovníkem jakékoliv lyžařské školy,
nesmí závod absolvovat ve „firemní“ kombinéze či podobném „firemním“
lyžařském oblečení.
• 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 semifinále, příp. finále, jinak nemá nárok na ceny
pro vítěze základních kol. Pokud odmítne „denní vítěz“ spolupráci s ČT po dobu
závodu, stává se „denním vítězem“ a postupujícím do kempu další v pořadí (dle
finálového pavouka, případně pak dle lepšího postavení v klasifikaci základní
části).
• Do „denního finálového pavouka“ nesmí postoupit žádný z účastníků
finálového kempu ze všech předešlých sérií.
• Výjimkou letošní sezóny je páteční závod, kterého se mohou zúčastnit i závodníci, kteří v předešlých ročnících postoupili do finálového kempu jako denní
vítězové. I tito závodníci se mohou probojovat z pátečního závodu do finálového kempu v roce 2018.

