41. ročník
Mezinárodní soutěže Horské služby
Memoriál Jana Messnera a Štefana Spusty
Krkonoše 2019
Záštitu nad soutěží převzala ministryně pro místní rozvoj
České republiky Ing. Klára Dostálová

Program Mezinárodní soutěže Horské služby ČR
3.4.2019 středa
do 18.00
- příjezd a prezentace družstev v hotelu ASTRA (Bedřichov)
20.00
- zahájení soutěže, losování, výklad trati
4.4.2019 čtvrtek
08.30
- start terénní etapy
19.00
- porada organizačního výboru a vedoucích družstev.
5.4.2019 pátek
08.30
- prohlídka trati obřího slalomu
09.15
- start obřího slalomu
15.00
- vyhlášení výsledků obou závodů, ukončení soutěže
19.00
- společenský večírek
6.4.2019 sobota
08.00 - 09.00
– snídaně, odjezd účastníků soutěže

4.4.2019

Terénní etapa bude situována do hřebenových partií Krkonoš.
Délka trati cca 24 km s převýšením 1700 m.
V etapě je zařazena časovka a obří slalom.
Časový limit etapy bude vyhlášen 4.4.2019 při startu etapy.
Materiální vybavení:
Jednotlivec: lyže, stoupací vázání a pásy, lékárnička, Alu fólie,
batoh s úchyty na lyže, stoupací železa, cepín,
karabina HMS, smyčka kulatá o průměru
minimálně 6 mm, úvazek sedací, osma slaňovací,
vyhledávací lavinový přístroj , lavinová sonda a lopata
Družstvo: 30 m lana min. průměr 9 mm, buzola.
Kontrola materiálu proběhne na libovolném místě trati.

5.4.2019

Obří slalom: Stoh – Svatý Petr
Start : 1050 m. n. m. Cíl : 810 m. n. m.
První část: Obří slalom dvojic na čas trať dle pravidel FIS.
Druhá část: Obří slalom s Akií na čas. Akie musí obsahovat
veškeré vybavení pro ošetření zraněného.
Třetí část: Ošetření zranění.
- Losování úrazů 4 možnosti proběhne v prostoru pro ošetření
- k dispozici figuranti simulující úraz
- transport zraněného do cíle vyznačenou trasou
Limit pro ošetření a transport upřesníme 4.4.2019.
Materiální vybavení družstva:
Akia člun, batoh, balíček první pomoci, fixační prostředky,
termoska s čajem.

Hodnocení:

obřího slalomu s Akií bez pacienta
s měřením času při čemž 1 sec. je 1 bod. Měření začíná při startu
1. člena družstva.

Trestné body:

převrácení Akie - diskvalifikace
vynechání brány - diskvalifikace
ztráta deky, dlahy - diskvalifikace
poškození Akie - diskvalifikace

Ošetření a transport pacienta:

náraz do pacienta - diskvalifikace
špatně uložené lyže před zač. ošetř. - 5 tr.b.
nezajištěný transportní prostředek - 5 tr.b.
špatné ošetření - dle hodnocení lékaře
naražení transportního prostředku do branky - 5 tr.b.
vynechání branky - diskvalifikace
nesplnění časového limitu - 10 tr.b.
převrácení transportního prostředku - diskvalifikace
Vítězí družstvo s nejmenším počtem bodů.

Věkové kategorie:

1. kategorie do 40 let včetně
2. kategorie 41 let a starší
Pro zařazení závodníka do kategorie je rozhodující věk v den
prezentace.
V družstvu rozhoduje věk mladšího závodníka.
Účast v obřím slalomu je podmíněná absolvováním terénní
etapy.

Ceny:

Vyhlašovat se budou první tři družstva v každé kategorii pro
terénní etapu, a první tři družstva bez rozdílu kategorie pro obří
slalom.

Přihlášky: nejpozději do 27.3.2019 (středa)
Protesty: 1/2 hodiny po zveřejnění výsledků do rukou ředitele

závodu / s vkladem 1000 Kč /
Případné změny rozpisu soutěže si vyhrazuje organizační výbor s
tím, že budou včas oznámeny.
Technická ustanovení: Startují dvoučlenná družstva Horských
služeb České republiky a ze zahraničí.
Družstvo HS ČR se musí skládat z členů jedné oblasti.
Hodnocení terénní etapy je dle platných pravidel skialpinismu
ČR a bude vysvětleno při výkladu trati.

Organizační výbor 41. ročníku Mezinárodní
soutěže Horské služby ČR
Předseda organizačního výboru: Pavel Jirsa
Velitel tratě terénní etapy: Štěpán Dunka
Velitel tratě obřího slalomu: Marek Fryš
Lékař soutěže: MUDr. Petr Novák
Hlavní rozhodčí: Jan Palátka
Technické zabezpečení: Petra Fránová
(ubytování, informace)

Partneři 41.ročníku MS HS 2019

