ROZPIS ZÁVODU
R E N N E N A U F S CH R E I B U N G

Adventní zlatá lyže
Advent Goldene Ski
Druh závodu:
Art des Rennes

veřejný závod
öffentliches Rennen

Název závodu:
Name des Rennes:

Adventní zlatá lyže - obří slalom
Advent Goldene Ski - Riesenslalom

Termín závodu:
Termin:

17. prosince 2011
17. Dezember 2011

Místo konání:
Ort / Strecke:

Velký Javor – Weltcupstrecke (dolní levá část)
Großer Arber – Weltcupstrecke (unten links außen)

Startují kategorie:
přípravka ročník 2005- 2003
předžáci ročník 2002- 2001
žáci ml. 2000-1999
žactvo st. 1998- 1997
v členění hoši/dívky
Kategorie:
Kinder I geboren 2005 - 2003
Kinder II geboren 2002 -2001
Schüler I geboren 2000-1999
Schüler II geboren 1998 -1997
jede Kategorie ist auf Mädchen und Burschen geteilt
Disciplina:
Wettkampf:

obří slalom (dvoukolový)
Riesenslalom (2 Durchgänge)

Vypisuje:
Veranstalter:

Krajský svaz lyžařů Plzeňského kraje
Kreisschiverband der Pilsner Kreis

Technické provedení:
Technische Durchführung:

lyžařský oddíl TJ Slavoj Plzeň
Schiclub TJ Slavoj Plzeň

Přihlášky:

písemně (jméno,příjmení, rok narození, klub) na e-mail sekretáře závodu,
nejpozději do 16.12.2011, do 20,00 hodin. Zasílejte pomocí Příhlášky – viz.
Přihláška/Anmeldung
schriftlich aufs E-Mail des Rennsekretär (Vorname, Familienname,
Geburtsjahr, Schiclub), Meldeschluss: 16.12.2011, bis 20,00 Uhr. Senden Sie
auf dem beigefügten Anmeldeformular

Anmeldungen:

Startovné:
Startgebühr:

150,- Kč / 7,- EUR

Organizační výbor / Organisation Komitee:
Ředitel závodu / TD:
Rennleiter / Technischer Delegierter:

Milan Černý

tel.: (+420) 724201530

Předseda organ.výboru:
Präsident des Organisation Komitee:

ing. Libor Kadlec tel.: (+420) 721275105

Sekretář závodu:
Rennsekretär:

Libuše Kadlecová, e-mail: kadlecova.libuse@seznam.cz

Odpovědná osoba KSLPK:
Verantwortlicher für das Alpine Komitee:

Karel Nováček sen.

Ubytování:
Unterkunft:

pořadatel nezajišťuje
nicht vom Veranstalter gesichert

Závodní kancelář:
Rennbüro:

Velký Javor – cílová věž
Gr.Arber - Zielhaus

Prezentace / dat., od-do:
Präsentation/ Datum von – bis:

17.12.2011 8,15 – 9,15 hod.
17.12.2011 8,15 – 9,15 Uhr.

Časový program / Zeitplan
Prohlídka tratě:
Streckebesichtigung:
Start 1.závodníka,
kategorie:
Startzeit des 1.Läufers,
Kategorie:

9,15 – 9,45 poslední vstup na prohlídku
9,15 – 9,45 letzter Eintritt auf Besichtigung
10,00 přípravka – dívky, chlapci, přípravka – dívky, chlapci,
předžáci – dívky, chlapci, žáci – dívky, chlapci, st.žáci –dívky,
chlapci.
10,00 Uhr, Mädchen Kinder I, Burschen Kinder I, Mädchen Kinder
II, Burschen Kinder II, Schülerinnen I, Schülern I, Schülerinnen II ,
Schülern II.

Vyhlášení výsledků:
Siegerehrung:

30 min. po dojetí posledního závodníka,
30 min nach dem Rennenabschluss,

Odvolání /zrušení závodu:
Absagen des Rennen:

do 16.12.2011 do 18.00 na e-mail adresu uvedenou v přihlášce
bis 16.12.2011 bis 18.00 auf die in der Anmeldung angeführte EMail Adresse

Různé:

- závodí se dle Pravidel lyžařských závodů pro alpské
discipliny SLČR a Soutěžního řádu 2011/2012
- závodník musí mít při závodě ochrannou přilbu pro GS
- pořadatel doporučuje v souladu se SŘ ochranu zad (chránič
páteře)
- za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel úhradu 500,-Kč
- závodníci, činovníci závodu a doprovod se účastní na vlastní
nebezpečí
- druhé kolo se startuje ve stejném pořadí kola prvního
- v druhém kole startují všichni závodníci (i vyloučení), nebudou
vyhodnoceni v celkovém pořadí (bude zveřejněn pouze čas toho
kola, které dokončí)
- vítězové jednotlivých kategorií v Adventní zlaté lyži Šumavy
budou v upomínku vyfotografováni s cenou. Putovní cena nebude
vítězům předávána ani do dočasného držení s ohledem na její
historickou, uměleckou i značnou finanční hodnotu.

Sonstiges:

Das Bewerb wird nach der Bestimmungen für Alpin Schirennen des
Tschechisches Schiverbandes und der Wettbewerbsregeln
2011/2012 durchgeführt.
- Rennläufer muss nur mit Schihelm für den Riesenslalom starten.
- Der Rückenschutz wird vom Veranstalter im Sinne der
Wettbewerbsregeln empfohlen.
- Beim Startnummerverlust wird die Straffe iHv 500,- Kč
verrechnet.
- Die Rennläufer und die Begleitung startet auf eigenes Gefahr.
- Der zweite Durchgang wird in der gleichen Rangfolge wie der
erste Durchgang gestartet.
- Im zweiten Durchgang starten alle Rennläufer, auch die
Disqualifizierte. Für die gesamte Klassifizierung werden aber nicht
klassifiziert, es wird nur die Zeit des beendeten Durchgangs
veröffentlicht.
- Die Gewinner der einzelnen Kategorien werden für die Erinnerung
mit dem Preis fotografiert. Wegen des historischen, künstlerischen
und erheblichen finanziellen Werts wird der Wanderpreis den
Gewinnern leider auch nicht in den
temporären Besitz
weitergegeben.

Lékař závodu:
Arzt des Rennen:

MUDr. Zeman/Zemanová ve spolupráci s horskou službou
MUDr. Zeman / Zemanová in der Zusammenarbeit mit Bergwacht

Případné časové změny budou ohlášeny při prezentaci.
Eventuelle Zeitänderungen werden bei der Präsentation angemeldet.
Historie a současnost putovní ceny „Zlatá lyže Šumavy“
Historie sportovního soutěžení o putovní cenu „Zlaté lyže Šumavy“ sahá do roku 1936 a již od roku 1938 je
putovní cena ztvárněna jako miniaturní zlatá lyže s holí na bílém mramoru, o značné umělecké i finanční
hodnotě. Cena byla pořízena z výtěžku sbírky mezi příznivci lyžování.
Celé uplynulé období byla tato cena určena pro soutěž běžeckých štafet 3x10 km a postupem času se stal závod o
„Zlatou lyži Šumavy velmi populární a vyhledávaný závod, na který přijížděla sportovní družstva z celé České
republiky. Bohužel krátce po roce 2000 již nemohl být závod uskutečněn s ohledem na katastrofální snížení
sportovní základny v běžeckých disciplínách.
Proto lyžařský oddíl Slavoj Plzeň chce využít putovní cenu „Zlatá lyže Šumavy“ pro zatraktivnění Adventního
obřího slalomu na Velkém Javoru. Členové lyžařského oddílu Slavoje Plzeň věří, že propojení historie se
současností pomůže k dalšímu rozvoji lyžařského sportu na Šumavě. Z tohoto důvodu se Adventní obří slalom
pojede jako závod o Adventní zlatou lyži Šumavy. Vítězové jednotlivých kategorií v Adventní zlaté lyži Šumavy
budou v upomínku vyfotografováni s cenou. Putovní cena nebude vítězům předávána ani do dočasného držení
s ohledem na její historickou, uměleckou i značnou finanční hodnotu.
Geschichte und Gegenwart von Wanderpreis "Goldene Ski der Böhmerwaldes"
Die Geschichte des sportlichen Wettbewerbs "Goldene Ski des Böhmerwaldes", welcher als Wanderpreis
vergeben wird, begann im Jahr 1936. Seit diesem Zeitpunkt ist der Wanderpreis als Miniaturgoldski mit dem
Skistock auf einem weißen Marmor gestaltet, der großen künstlerischen und finanziellen Wert inne hat. Der
Wanderpreis wurde aus dem Spendenerlös von Skifahrerenthusiasten angeschafft.
Ursprünglich war der Wanderpreis für den Wettkampf der Langlauf-Staffel 3 x 10 km bestimmt und erlangte
große Popularität Im Laufe der Zeit als ein sehr beliebtes und gesuchtes Rennen, wo Mannschaften aus der
ganzen Tschechischen Republik teilnahmen. Leider kurz nach dem Jahr 2000 konnte das Rennen nicht mehr
erfolgen, weil es zur einer drastischen Verringerung der Mitgliederbasis für Langlauf-Disziplinen in der
Tschechischen Republik gekommen ist.
Um das Advent Riesentorlauf Rennen auf dem Großer Arber mehr attraktiv zu machen, hat der Veranstalter des
Rennens Ski Club SLAVOJ Plzeň entschieden den Wanderpreis ,,Goldene Ski des Böhmerwaldes" wieder zu
verwerten. Die Mitglieder des Ski Clubs SLAVOJ Plzeň glauben, dass die Verbindung der Geschichte mit der
Gegenwart zur weiteren Entwicklung der Skisport im Böhmerwald helfen wird. Aus diesem Grund wird das
Advent Riesenslalom Rennen als Wettkampf "Advent Goldene Ski des Böhmerwaldes" stattfinden. Die

Gewinner der einzelnen Kategorien werden für die Erinnerung mit dem Preis fotografiert. Wegen des
historischen, künstlerischen und erheblichen finanziellen Werts wird der Wanderpreis den Gewinnern leider
auch nicht in den temporären Besitz weitergegeben.

Předseda organizačního výboru
Präsident des Organisation Komitee

Ředitel závodu
Rennleiter

Ing. Libor Kadlec v.r. (e.h.)

Milan Černý

