
Vážení přátelé,
Horská služba České republiky 
Vás srdečně zve na

38. ročník
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE

HORSKÝCH SLUŽEB

Jizerské hory, 9. – 11. září 2016
RZ Jizerky, Bílý Potok



Místo konání závodů – RZ Jizerky, Bílý Potok

Příjezd od východu
Černá Říčka, Souš, Smědava,
Bílý Potok.

Příjezd od západu
Liberec, Frýdlant, Raspenava,
Hejnice, Bílý Potok.

PROGRAM SOUTĚŽE
9. 9. pátek do 18.00 hod. – příjezd a prezentace družstev 

21.00 hod. – přivítání účastníků, výklad tratě a losování startovních čísel.
21.30 hod – slavnostní zahájení závodu

10. 9. sobota   9.30 hod. – start závodu
19.00 hod – slavnostní vyhlášení výsledků
20.00 hod – společenský večer, raut

11. 9. neděle odjezd účastníků

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ředitel soutěže   René Mašín
Velitel terénní etapy   Mgr. Pavel Horký
Lékař soutěže   MUDr. Hana Kubinová
Prezentace, ubytování, stravování    Tomáš Prchal
Organizace                            Mgr. David Savický

www.rzjizerky.cz



1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:  Horská služba ČR, o. p. s. – oblast Jizerské hory
Přihlášky:  Písemně do 5. 9. 2016 na adresu:
  Horská služba ČR – oblast Jizerské hory
  468 12 Bedřichov 277
  e-mail: hsjizerskehory@horskasluzba.cz, tel. 483 380 073 
Ubytování a stravování: RZ Jizerky, Bílý Potok
Zrušení soutěže:  bude oblastem oznámeno do 5. 9. 2016

Závodníci, pořadatelé a diváci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.

2. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Závodu se mohou zúčastnit dvoučlenné hlídky HS z ČR a ze zahraničí. Závodníci musí 
být starší 18 let. Věkové kategorie: I. kategorie – do 40 let včetně
                   II. kategorie – 41 let a starší
Pro zařazení závodníka do kategorie je rozhodující věk v den prezentace. V družstvu 
rozhoduje věk mladšího závodníka.

Disciplíny:

1. TERÉNNÍ ETAPA v hřebenových partiích Jizerských hor s přibližnou délkou 20 km.
Součástí etapy bude časovka s přibližnou délkou 5 km a technickými disciplínami (přemostění, 
prusíkování – jümarování, výstup skalní stěnou se samojištěním, slaňování)

Minimální materiální vybavení:
Jednotlivce batoh, lékárnička, sedací a prsní úvazek (kombinovaný), 4 karabiny s pojistkou, 

4 smyčky min nosnost 500 kg, 2 blokanty (jümary), horolezecká přilba, 1 slaňo-
vací osma

Družstva horolezecké lano jednoduché  (délka min. 45 m), 2 ks Kramerova dlaha 
100 cm, buzola

Hodnocení: Při nesplnění technické disciplíny za každého člena hlídky 20 trestných bodů.
 Překročení časového limitu terénní etapy (1 min. = 1 trestný bod). Časový limit 

bude vyhlášen při výkladu tratě.

2. ZDRAVOTNÍ ČÁST – ošetření zadaných úrazů v časovém limitu.

Hodnocení: Hlídka může obdržet max. 10 trestných bodů (hodnotí zdravotní komise lékařů HS).

Celkové pořadí bude určeno časem časovky a součtem získaných trestných bodů. Za každý 
trestný bod se přidává 1 minuta k dosaženému času časovky.

Protesty: Podávají se do 1 hodiny po zveřejnění výsledkové listiny písemně řediteli soutěže 
s vkladem 500 Kč. V případě uznání protestu bude vklad vrácen.

Případné změny rozpisu soutěže, které budou včas oznámeny, si vyhrazuje organizační výbor.

V Bedřichově, červenec 2016                                                               René Mašín, ředitel soutěže
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