
ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO Ú ČAST NA  LYŽAŘSKÉM TRÉNINKU A DALŠÍCH 
SPORTOVNÍCH AKCÍ ODDÍLU LYŽOVÁNÍ SK ŠPI ČÁK 
(INTERNÍ SMĚRNICE SK ŠPIČÁK – platnost od 1.10.2009) 
 
A) Obecn ě : 
 
1) Závodníci,trenéři a veškeré spolupracující osoby se účastní tréninků a veškerých sportovních 
akcí na vlastní nebezpečí a jsou si plně vědomi veškerých rizik spojených s účastí na těchto činnostech. 
 
2) Závodníci musí mít bezvadné a kompletní sportovní vybavení.   
 
3) Závodníci musí mít odpovídající zdravotní pojištění pro závodní sport platné i v zahraničí (pro tréninky a akce mimo 
ČR - včetně Javoru). 
 
4) Odpovědnost za způsobené škody třetí osobě nese závodník nebo jeho zákonný zástupce (rodič) v plném rozsahu. 
 
5) Závodníci (jejich zákonní zástupci-rodiče) plně odpovídají za  zdravotní stav a fyzickou připravenost závodníka 
odpovídající náročnosti tréninku – sportovní akce. 
 
6) Závodníci a všichni účastnici tréninku-akce musí plně respektovat podmínky provozovatele areálu, musí ctít zásady 
společenského slušného chování a dobrých mravů – a to především ve vztahu k ostatním návštěvníkům a pracovníkům 
areálů. 
 
7) Závodní tratě lze stavět pouze dle pokynů odpovědného trenéra, jehož povinností je trénink řádně nahlásit a realizovat 
ve stanoveném čase a na stanovené trati. 
 
8) Permanentka na Velkém Javoru je nepřenosná!  Její zapůjčení druhé osobě je přísně zakázáno! 
Permanentka bude s velmi vysokou pravděpodobností zabavena pracovníky areálu do konce lyžařské sezóny, vlastník 
se vystavuje vysokému riziku dalších postihů ze strany provozovatele areálu a SK Špičák! 
Případnou ztrátu je nutné okamžitě nahlásit provozovateli – na kase, aby nedošlo k zneužití druhou osobou, ztracená 
permanentka bude zablokována a majiteli vystavena náhradní. 
  
9) Závodníci i spolupracovníci jsou povinni respektovat pokyny trenéra a obecná bezpečnostní pravidla tréninku - akce. 
Pokud pokynům a pravidlům dostatečně   neporozumí, ihned požádají o vysvětlení.  
V rámci lyžařského tréninku závodníci nesmí bez úvodního pokynu jet v trati (samostatně smí pouze prohlížet a 
upravovat trať).  
Trenéři a osoby spolupracující musí dbát maximální možnou měrou o bezpečný průběh tréninku – tzn. např. 
nezanechávat nasazené klíče na tyčích, vrtačky v trati apod. Pokud se přesto - z nedostatku času tak stane, je 
bezpodmínečně nutné závodníka hlasitě varovat – a dále zastavit nebo dostatečně odklonit z trati.  
Trenér je oprávněn k jakémukoliv opatření vedoucímu k zajištění bezpečnosti – včetně vyloučení účastníka z tréninku, 
pokud je jeho pohyb v trati rizikový. 
 
10) Požívání alkoholických nápojů a látek s obdobnými účinky je závodníkům před i během tréninku – sportovní akce 
přísně zakázáno ! 
 
 
B)   Povinnosti a pravomoci trenéra :  
 
1)  Pouze určený trenér SK může objednávat termín  organizovaného tréninku, jiná osoba jen po přímé dohodě 
s odpovědným trenérem (týká se jak Javoru tak i Belvederu, případně jiných středisek ) .  
 
2)  Pouze trenér může organizovat trénink na svahu , nebo v jeho nepřítomnosti  jím osoba   osobně určená . Trenér 
nese z hlediska vztahu provozovatel – SK plnou zodpovědnost za dění při tréninku    (stavění tratě ) . 
 
3) Před zahájením tréninku na FIS-WC Strecke na Velkém Javoru musí být veškeré cesty na tréninkový svah uzavřeny 
pro veřejnost – nahoře pod stanicí kabiny a obě boční cesty. Po skončení tréninku musí být opět všechny otevřeny! 
Pokud na svahu zůstává cizí oddíl musí být jeho trenér upozorněn, že cesty jsou stále uzavřeny. Závodníci nebo 
pomocníci, kteří byli trenérem požádáni o uzavření nebo otevření cest, nesou za tyto úkony osobní odpovědnost . 
 
4) Druhou možností je podélné uzavření tréninkové tratě homologovanou páskou („Absperband“) v souladu s pravidly 
provozovatele areálu – je nutno realizovat dle pokynů odpovědného trenéra. 
 
5) Trenér je oprávněn při tréninku vykázat mimo svah závodníky a pomocníky , kteří nebudou respektovat jeho pokyny.  
 
Každý svou ú častí na tréninku nebo sportovní akci lyža řského oddílu SK Špi čák automaticky p řijímá v plné mí ře 
tato pravidla  a p ři jejich porušení se vystavuje riziku vylou čení z tréninkové skupiny event. dalším postih ům 
v rámci oddílu SK Špi čák. Každý ú častník (nebo jeho zákonný zástupce) je pln ě odpov ědný za náhradu škod, 
které zp ůsobil.  
 
15.9.2009         výbor SK ŠPIČÁK 
         trenérská rada oddílu lyžování 


