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CZSKI INTERKRITERIUM 2018

ASOCIACE: Svaz lyžařů České republiky z pověření
 Mezinárodní lyžařské federace FIS 

POŘADATEL:  Ski klub Ústí nad Orlicí

TERMÍN: 25. – 28. 1. 2018

MÍSTO KONÁNÍ: Skicentrum Říčky, Česká republika
 GPS: 50°13'32.478"N, 16°27'38.233"E

DISCIPLÍNY: SL – slalom 
 GS – obří slalom 

KATEGORIE: U14 – mladší žáci a žákyně nar. 2004 a 2005
 U16 – starší žáci a žákyně nar. 2002 a 2003

TRATĚ: Schválené Mezinárodní lyžařskou federací FIS,
 homologační certifikát č. 9346/12/09 
 a 9347/12/09.

PŘIHLÁŠKY: Do 21. 1. 2018 na adresu:
 Ski klub Ústí nad Orlicí, Letohradská 1359, 
 562 06 Ústí nad Orlicí, Česká republika
 e-mail: skiinterkriterium@skiricky.cz
 tel.:  +420 721 110 940 (Petr Kubásek)
 tel./fax: +420 465 524 669 (Ski klub)

 Přihláška musí být na oficiálním přihlašovacím 
 formuláři FIS s potvrzením národního svazu.

 Prosíme o předběžné potvrzení účasti včetně 
 počtu závodníků a doprovodu do 9. 1. 2018.

PREZENCE: Ve čtvrtek 25. 1. od 08:00 do 15:00 hod.
 v kanceláři závodu.

ČTVRTEK 25. 1.
 do 14:00 – trénink na černé sjezdovce
 do 15:00 – prezence (Skirest)
 19:00 – porada vedoucích a losování (Skirest)
 20:00 – slavnostní zahájení (Skirest)

PÁTEK 26. 1.
 09:00 – slalom, 1. kolo, U16 a U14
 12:00 – slalom, 2. kolo, U16 a U14
 19:00 – vyhlášení výsledků prvního dne

SOBOTA 27. 1.
 09:00 – obří slalom, 1. kolo, U14
 11:45 – obří slalom, 1. kolo, U16
 14:00 – obří slalom, 2. kolo, U16

 Ihned po ukončení závodů 
 vyhlášení výsledků druhého dne.

 19:00 – večer na rozloučenou

NEDĚLE 28. 1.
 08:00 – odjezd účastníků

PROGRAM:ZÁKLADNÍ INFORMACE:
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KANCELÁŘ ZÁVODU:
restaurace Skirest ve Skicentru, otevřena 25.01. od 8:00 hod. do 17:00 hod. 
Ve vlastní dny závodu je kancelář umístěna ve srubu rozhodčích v cíli závodu.

POZVÁNÍ:
Pořadatel zve 10 závodníků a 4 členy doprovodu z každé země. 
Účast nad kvótu je možná po domluvě s pořadatelem.

UBYTOVÁNÍ:
Zajištěno pro všechny v rozsahu pozvání. 
Úroveň ubytování odpovídá standardu hotelu, horských chat a chalup.
Upozornění: Ubytovatel může požadovat kauci do výše € 150 za družstvo.

STRAVOVÁNÍ:
Zajištěno pro všechny v rozsahu pozvání (snídaně a večeře v místě ubytování, 
lehká svačina během dne).
Začíná večeří 25.1. a končí snídaní 28.01.

POBYTOVÉ VÝLOHY:
Pořadatel hradí náklady spojené s ubytováním, stravováním a skipasy 
pro maximalně 6 závodníků a 2 členy doprovodu z každé země.
Ostatní účastníci si hradí veškeré výlohy sami.

DOPRAVA:
Všechna družstva si hradí dopravu do/z místa konání závodu. 
Případná doprava z /na letiště bude zajištěna po individuální domluvě 
s pořadatelem.

CENY:
Prvních šest závodníků v každé disciplíně a v každé kategorii získá medaile, 
diplomy a věcné ceny.

MATERIÁL:
Ochranné přilby homologované pro danou disciplínu a certifikované dle normy 
ASTM 2040 jsou povinné.
Závodníkům se doporučuje používat chrániče zad upevněné břišním pásem.
Maximální vzdálenost mezi skluznicí a podrážkou boty: 50 mm.
Maximální tloušťka podrážky boty: 43 mm.
Maximální šířka lyže ve středu: 65 mm.

GS:
Maximální délka lyže: 188 cm
Minimální poloměr krojení: 17 m

SL:
Minimální délka lyže: 130 cm

TECHNICKÝ DELEGÁT FIS: Deleguje později FIS.

RŮZNÉ:
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu v případě nepříznivých sněhových 
podmínek. Odvolání závodu je možné nejpozději 21.1.2018. 
Všichni závodníci i doprovod musí být pojištěni na úhradu léčebných výloh včetně 
transportu. Za pojištění ručí vysílající svaz. Případné lékařské ošetření v průběhu 
závodu si každá výprava hradí v hotovosti. Pořadatel a pořádající asociace 
nepřebírají žádnou odpovědnost za úrazy a škody během tréninku a závodů. 
Závodí se dle Mezinárodních pravidel FIS (IWO).

Veškeré informace včetně on-line přenosu na www.skiinterkriterium.cz
Sledovat nás můžete také na Facebook.com/skiinterkriterium

Ve dnech 23. – 24.1. pořádá náš slovenský partner, Ski Club Vrátna, 
mezinárodní žákovský závod v alpských disciplínách Interkriterium. 
Více informací na www.vratna.org

OSTATNÍ  USTANOVENÍ:

https://www.facebook.com/skiiterkriterium
https://www.skiinterkriterium.cz
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PŘEDSEDA: Luboš Bäuchel

ŘEDITEL ZÁVODU: Jaroslav Křístek

MEZINÁRODNÍ SEKRETÁŘ: Petr Kubásek

SEKRETÁŘKA ZÁVODU: Eva Hüblová 

HOSPODÁŘKA, UBYTOVÁNÍ: Hedvika Blahová

ORGANIZACE, OFICIALITY: Vlaďka Carbová

MARKETING: Michal Blaško

DOPRAVA: Radomír Henzl

ZDRAVOTNÍ A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: Stanislav Neubauer

VEDOUCÍ ROZHODČÍCH: Miloslav Boruch

VEDOUCÍ TRATI: Ondřej Kalousek

ZÁSTUPCE SKIKLUBU: Jan Duffek

PŘEDSEDA SKIKLUBU: Jiří Krejsa

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
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ASSOCIATION: Czech Ski Association 
 authorized by the International Ski Federation FIS.

HOSTED BY: Ski klub Ústí nad Orlicí

DATE: January 25 – 28, 2018

VENUE: Říčky Skicentrum, Czech Republic
 GPS: 50°13'32.478"N, 16°27'38.233"E

EVENTS: SL - slalom
 GS - giant slalom

AGE GROUPS: U14 – boys and girls born in 2004 and 2005
 U16 – boys and girls born in 2002 and 2003

COURSES: Approved by the International Ski Federation FIS,
 homologation certificates No. 9346/12/09 
 and 9347/12/09.

ENTRIES: Until January 21, 2018 mail to:
 Ski klub Ústí nad Orlicí, Letohradská 1359, 
 562 06 Ústí nad Orlicí, Česká republika
 email: skiinterkriterium@skiricky.cz
 phone: +420 721 110 940 (Petr Kubasek)
 phone/fax: +420 465 524 669 (Ski klub)

 Entries to be sent using official FIS form, approval 
 (stamp) of the National Association is required.

 We will appreciate preliminary confirmation 
 of participation including number of racers 
 and chaperones by Janurary 9, 2018.

REGISTRATION: On Thursday, January 25, from 08:00 till 15:00, 
 in the Race office.

THU, JANUARY 25
 till 14:00 – training on the black slope
 do 15:00 – registration (Skirest)
 19:00 – team leaders meeting and drawing (Skirest)
 20:00 – Opening ceremony (Skirest)

FRI, JANUARY 26
 09:00 – slalom, 1st leg, U16 and U14
 12:00 – slalom, 2nd leg, U16 and U14
 19:00 – Awards ceremony

SAT, JANUARY 27
 09:00 – giant slalom, 1st leg, U14
 11:45 – giant slalom, 1st leg, U16
 14:00 – giant slalom, 2nd leg, U16

 Awards ceremony immediately following 
 end of race.

 19:00 – Farewell evening

SUN, JANUARY 28
 08:00 – departure of all teams

SCHEDULE:KEY INFORMATION:
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RACE OFFICE:
Restaurant Skirest in Skicentrum, opened on January 25 from 8:00 to 17:00. 
During the competition, the Race office will be located in the referee house 
next to the finish line.

QUOTA:
Total of 10 racers and 4 chaperones are invited from each country. 
Participation above this quota is subject to additional approval by the host.

ACCOMMODATION:
Will be arranged for all invited within the quota. 
Accommodation quality corresponds to hotel / chalet standard. 
NOTE: Safety deposit of up to €150 per team may be required.

CATERING:
Will be arranged for all invited within the quota (breakfast and dinner at the place 
of accommodation, light snack during the day).
Starts with dinner on January 25 and finishes with breakfast on January 28.

COSTS:
Host will cover costs related to accommodation, catering and ski passes 
for maximum of 6 racers and 2 chaperones from each country.
Remaining participants will pay for their stay themselves.

TRANSPORT:
All teams are responsible for their own transport to / from the venue. 
Eventual transport from/ to the airport will be arranged following individual 
agreement with the host.

PRIZES:
The first six racers in each discipline and each age group will be awarded 
with medals, diplomas and prizes.

EQUIPMENT:
Ski helmets approved for respective discipline and certified under ASTM 2040 are 
mandatory.
It is highly recommended to use belt fixed backbone protector.
Maximum distance between ski base and ski boot sole: 50 mm.
Maximum thickness of ski boot sole: 43 mm.
Maximum ski width in the center: 65 mm.

GS:
Maximum ski length: 188 cm
Minimum radius: 17 m

SL:
Minimum ski length: 130 cm

TECHNICAL DELEGATE FIS: To be delegated later by FIS.

MISCELLANEOUS:
Host reserves the right to change the program due to adverse snow conditions. 
The race can be cancelled by January 21, 2018 at the latest.
Injury and medical insurance (including transport) is mandatory for all racers and 
their chaperones. Delegating associations are responsible for the insurance. 
Eventual medical treatment during the race will be charged to the teams in cash. 
Neither the host, nor organizing association are responsible for accidents 
or damages during the training and the race.
The race is ruled by international FIS rules (IWO – children´s races)

All information including on-line broadcast at www.skiinterkriterium.cz
You can follow us also on Facebook.com/skiinterkriterium

On January 23 – 24 our Slovak partner, Ski Club Vrátna, hosts international 
children's race in alpine disciplines Interkriterium. More info on www.vratna.org

OTHER PROVISIONS:

https://www.facebook.com/skiiterkriterium
https://www.skiinterkriterium.cz
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CHAIRMAN: Luboš Bäuchel

CHIEF OF THE RACE: Jaroslav Křístek

INTERNATIONAL SECRETARY: Petr Kubásek

SECRETARY: Eva Hüblová 

BUDGETING, ACCOMMODATION: Hedvika Bláhová

EVENT MANAGEMENT, CEREMONY: Vlaďka Carbová

MARKETING: Michal Blaško

TRANSPORTATION: Radomír Henzl

MEDICAL AND EMERGENCY SERVICES: Stanislav Neubauer

CHIEF REFEREE: Miloslav Boruch

CHIEF OF THE TRACK: Ondřej Kalousek

SKIKLUB REPRESENTATIVE: Jan Duffek

CHAIRMAN OF THE SKIKLUB: Jiří Krejsa

ORGANIZING COMMITTEE:



WWW.SKI INTERKRITERIUM.CZ

https://www.skiinterkriterium.cz

