
 

 

 
 
 
 

 

Základní informace 
Místo konání:    Lyžařský vlek Horského hotelu Stráž, Rokytnice nad Jizerou, Končiny   

Datum konání akce:   11. – 13. 3. 2016 

Datum konání závodu:   12. 3. 2016 

Pořadatel:    Paraglide Club Rokytnice nad Jizerou 

 

AKCE SE USKUTEČNÍ ZA KAŽDÉHO POČASÍ I ZA KAŽDÉHO MNOŽSTVÍ ČI NEMNOŽSVÍ SNĚHU !!! 

 

Program závodního dne 12 3. 2016: 
8:00-9:00 Prezentace lyžníků na Horském hotelu Stráž 

9:00-9:30 Prohlídka tratě a volný trénink 

10:00   Start vyřazovacího slalomu 

12:00   Přestávka na oběd 

13:00   Start slalomu se startem hromadným 

14:30   Start závodu ve skoku dalekém 

16:00   Zakončení závodu 

16:30  Hromadný sjezd, společná fotografie 

19:00   Slavnostní vyhlášení výsledků závodu a zahájení dobového Jazzového večírku 

21:00   Začátek vystoupení kapely Aurora Jazz Band  

 

Posezení a zábava až do ranních hodin v prostorách restaurace a vinárny horského hotelu Stráž (hudba, tanec, vyhlášení 

vítěze soutěže o nejlepší dobový oděv Jazzového večera, vyhlášení vítězů stolní soutěže Vo zlámanou Grešli). 

 

Startovné předem (v ceně vstup na Jazzový večer):  200,- Kč  

Startovné na místě (v ceně vstup na Jazzový večer):  220,- Kč 

Vstup na Jazzový večer (pro nezávodící):   130,- Kč 

 



 

 

DISCIPLÍNY 
Vyřazovací slalom 

Muži či ženy sobě dvojice dle čísel 
vytvoří a změří síly sjezdem v připravených 
tratích. Ten, jehož jízda rychlejší bude, 
ihned odebere se ku startu k jízdě 
následující, v níž s dalším výhercem 
se zúčastní. Takzvaným pavoukem 
určí se závodníci nejrychlejší, jež později 
honorováni budou. 
 
 
Slalom se startem hromadným 
 
Muži či ženy sobě čtveřice 
dle čísel vytvoří a změří síly 
sjezdem hromadným v připravené trati. 
Rychlejší dva odebéřou se ihned 
ku stratu ku zápolení dalšímu. 
Takzvaným pavoukem určí se závodníci 
nejrychlejší, jež později honorováni budou. 
 
 
Závod ve skoku dalekém 

 

Na připraveném můstku konati se budou. 
Pro bezpečnost nájezd bude shora omezen. 
Ze tří pokusů se delší vybere pouze ale ten, 
po kterém se zápolící lyžník na nohou po dopadu udrží. 
 
 
Lyžnické vybavení 

 
Zápoliti pouze na dobových, dřevěných lyžích možno jest. 
Repliky těchto také přijímány budou, 
nikoli však lyže s hranami, jež k novějším typům patří. 
Vázání a obuv lyžařská též k historickým kouskům patřiti musí. 
Dobový oděv jest samozřejmostí. 
 
 
 

KATEGORIE 
 

 Ženy, dřevěné lyže s volnou patou bez hran bez rozdílu věku 

 Muži, dřevěné lyže s volnou patou bez hran bez rozdílu věku                                                                                

 

 

Každý účastník závodu může změřit své síly ve všech třech disciplínách!!! 

 

Děti do 12 let věku mají možnost účastnit se soutěží v rámci dětského koutku, kdy před 13 hodinou začne odpolední 

soutěžní a herní program. 

Děti nad 12 let věku mohou soutěžit v dospělých kategoriích (účastníci do 18 let věku však musí mít souhlas zákonného 

zástupce). 

 



 

 

V disciplínách velectěnou fízou vyhlášených svoje síly nejdříve 
ženy změří, by lepší sněhové podmínky měly a drahým mužům oko navnadily,  
na ně pak plynule mužové navazovali v zápolení nelehkém. 
Disciplíny tyto budou plynule na sebe navazovati, 
by klání do západu slunce odehráti se mohlo, 
proto berte prosím časy startu disciplín s rezervou. 
 
Pořadatel vyhrazuje si právo propozice dle počtu účastníků 
a výše sněhové pokrývky upraviti. 
 
 
 

Doprovodný program 11. A 13. 3. 2016 
Program na pátek 11. března 2016: 

Příjezd, ubytování, večeře:   17:00-20:00 

 

Promítání fotografií a filmů nejen předchozích ročníků závodu Vo zlámanou grešli od 21:00 

 

Program na neděli 13. března 2016 již není organizovaný. Stále je však možné využít prostory hotelu ke společně 

strávenému času, stejně tak lyžařský vlek u hotelu. 

 

Ubytování a stravování 
Ubytování je zajištěno v místě konání na Horském hotelu Stráž - www.hotelstraz.cz.  

Možnosti objednání ubytování jsou následující: 

Ubytování 2 noci 

2 večeře, 2 snídaně, 1 oběd: 1000 Kč 

děti starší 3 let na přistýlce s jídlem:    550 Kč 

děti starší 3 let bez přistýlky s jídlem:    400 Kč 

děti mladší 3 let: zdarma 

Ubytování 1 noc 

1 večeře, 1 snídaně, 1 oběd:    570 Kč 

děti starší 3 let na přistýlce s jídlem:    320 Kč 

děti starší 3 let bez přistýlky s jídlem:    250 Kč 

děti mladší 3 let: zdarma 

Ubytování 1 noc 

polopenze    500 Kč 

děti starší 3 let na přistýlce s jídlem:    280 Kč 

děti starší 3 let bez přistýlky s jídlem:    210 Kč 

 

V případě naplnění kapacit jsme schopni doporučit i další možnosti ubytování. Stravování pro ubytované je zajištěné 

formou plné penze v Horském hotelu Stráž. Pro neubytované bude možnost občerstvení též zajištěna. 

Přihlášky posílejte do 4. 3. 2016 na www.vozlamanougresli.cz přes přihlašovací formulář 

v záložce propozice, případně na e-mail vozlamanougresli@seznam.cz. (Na pozdější přihlášky již 

nemusí být z kapacitních důvodů brán zřetel.) 


