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Co jsou Zimní česko-rakouské hry?
Zimní Česko-rakouské hry handicapované mládeže Emil Open jsou mezinárodním
sportovním a společenským setkáním mladých lidí se zdravotním postižením.
Očekávaným počtem účastníků, mezinárodním pojetím a rozsahem sportovních
aktivit, doprovodného a kulturního programu, představují ojedinělou akci evropského
formátu.

OBECNÉ INFORMACE
1. Jednací jazyk – čeština, němčina
2. Cílová skupina – mládež se zdravotním postižením (tělesné, zrakové, sluchové,
mentální a kombinované postižení); ve věku od 10 do 26 let (závodníci musí být
narozeni v době mezi 2.1.1996 a 31.12.2012).
3. Soutěžní sporty – sjezdové lyžování, běžecké lyžování, snowboard, sněžnice.
4. Kategorie soutěžních sportů:

OPEN
-

-

-

-

podporuje a motivuje začátečníky
otevřená všem jedincům z cílové skupiny – začínajícím i pokročilým bez ohledu
na to, zda jsou nebo nejsou registrováni ve sportovních klubech, bez podmínky
registrace v národní či mezinárodní federaci
zasláním přihlášky se potvrzuje, že přihlášený závodník je:
a) závodník zdravotně způsobilý pro výkon sportovní činnosti v daném sportu,
b) je zdravotně způsobilý z hlediska aktuálních zdravotně hygienických
opatření,
c) má v daném sportu tréninkové zkušenosti a dovednosti ve sjezdovém,
běžecké lyžování a snow-boardingu.
hodnocení (sjezdové lyžování, běžecké lyžování, snowboard) - bude užito
principu relativity, který je založen na hodnocení aktuálních výkonů ve vztahu k
danému jednotlivci, což umožňuje postup do adekvátních finálových skupin všem
závodníkům dle vypsaných pravidel. Všichni soutěžící postupují do finále. Více
bude upřesněno na technické poradě daného sportu před konáním soutěží.
ocenění – v rámci medailového ceremoniálu budou vyhlášeni a oceněni všichni
účastníci finále, přičemž první tři místa budou oceněna medailemi.
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5. Každý závodník si může přihlásit pouze jeden soutěžní sport.
6. Ukázkových sportů (sněžnice) se každý sportovec účastní na základě vlastního
rozhodnutí a časových možností.
7. Sportovci a jejich doprovod jsou povinni seznámit se s pravidly sportů a
dodržovat je, včetně dodržování časového harmonogramu, stanovených časů
nástupu na sportoviště.
8. Doprava z místa ubytování na sportoviště bude zajištěna pořadatelem, vypsaný
harmonogram dopravy je nutné dodržovat.
9. Každý sport bude mít večer a ráno před závody zásadní technickou poradu
trenérů a doprovodů, na které dostanou vedoucí delegací daného sportu všechny
potřebné pokyny. Místo a čas budou upřesněny.
10. Na veškerá sportoviště mají přístup z organizačních i bezpečnostních důvodů pouze
sportující a jejich povolený doprovod, což se týká i asistenčních psů.
11. Sportovci jsou povinni soutěžit s vlastním sportovním vybavením (seřízené a
upravené sjezdové a běžecké lyže/ snowboard) či kompenzačními pomůckami
a ochrannými pomůckami (helma, brýle, rukavice) způsobilými pro bezpečnou
soutěž. Čestné prohlášení budou trenéři/ odpovědná osoba odevzdávat na úvodní
technické poradě.
12. Časový harmonogram jednotlivých soutěží bude oznámen (email, web, Facebook).

Harmonogram přihlašování
18.10.2021

Otevření 1. kola přihlášek
– přihlášky podle počtu

14.11.2021

Uzavření 1. kola přihlášek

Nahlášení předběžných počtů účastníků
(sportovci a doprovod) na jednotlivé sporty
včetně typu zdravotního postižení.

Zveřejnění sportovních
propozic

Organizátor mj. oznámí maximální počty
účastníků pro jednotlivé sporty a informuje
účastníky o stavu jejich přihlášky. Kvůli
kontrole stavu sjezdovky a podmínek ve Ski
areálu termín vydání propozic odložen na
12.12.2021

01.12.2021

Otevření 2. kola přihlášek
– přihlášky podle jména

Závazné přihlášky – osobní údaje, sportovní
kategorie, disciplíny, informace o ubytování,
stravě, dopravě apod.

03. 01. 2022

Uzavření 2. kola přihlášek

01.12.2021
(12.12.2021

Pozn.: Organizační výbor si vyhrazuje právo na případné změny v časovém harmonogramu přihlášek.
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Harmonogram her
Středa

26. 01. 2022

Čtvrtek

27. 01. 2022

Pátek

28. 01. 2022

Sobota

29. 01. 2022

Neděle

30. 01. 2022

Odpoledne

Příjezdy zahraničních a českých
týmů
Slavnostní zahajovací ceremoniál

Do 15 hodin

Sportovní soutěže

Odpoledne

Doprovodný program

Do 15 hodin

Sportovní soutěže

Večer

Závěrečný ceremoniál

Dopoledne

Doprovodný program

Odpoledne

Odjezdy

Dopoledne

Odjezdy

Dopoledne

Pozn.: Organizační výbor si vyhrazuje právo na případné změny v časovém harmonogramu her.

*Sportovci by měli dorazit ve středu 26.1. nejpozději do 15:00 tak, aby stihli zahajovací ceremoniál (více
informací v ubytovacím manuálu). Večer 26. 1. bude probíhat technická porada, na které by měla být
zastoupena každá delegace.

winter.emilopen.cz/prihlaska
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SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ
Ředitel sportu: Jan Komůrka
Název:

Sjezdové lyžování

Datum a čas: 27. – 28. 1. 2022; 10:00 - 14:00
Místo:

Ski areál Lipno, 382 78 Lipno nad Vltavou, www.lipno.info

Závodiště:
- Ski areál Lipno, sjezdovka Snowcross (délka 500 m, šířka 15 – 50 m, převýšení 54 m).
- Lanová dráha Lipenská (dvousedačka, délka 400 m, doba jízdy 3 minuty, kapacita 1 200
os/h).
- Parkoviště P2, vzdálené od lanové dráhy cca 50 m
- Závodní trať bude stejná pro všechny typy sjezdu:
1.
stojící (MP, ZP, SP, TPCH)
2.
sedící (TPV)
Disciplíny:
-

Sjezd stojících
Sjezd vozíčkářů

Soutěžní systém, trénink, kvalifikační a finálové jízdy se budou odvíjet od sněhových
podmínek. Upřesnění nejpozději na poradě vedoucích.
Hodnocení:

OPEN kategorie – viz Obecné informace, bod 4

Pravidla:

Závodí se dle pravidel FIS se zde vymezenými doplňky pro formát
OPEN.

Upozornění pro trenéry/doprovod: Prezentace sportovců bude každé ráno na
sportovišti. Trenéři jsou odpovědni za včasný nástup sportovce (po rozcvičení)
k prezentaci a ve svolavatelně (CALL ROOM – umístěna na dolním stanovišti lanovky)
dle startovního času. Registrace na startu nejdříve 15 min. a nejpozději 10. min. před
zahájením vlastního startovního času. Trenéři se musí zdržovat pouze ve vymezených
prostorech, bližší upřesnění na úvodní technické poradě.
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Poznámka:
Protože platné pravidlo relativity a maximálního úsilí pro kategorii
OPEN (nikoliv mistrovství), kdy kritériem ocenění je překonání vlastních výsledků, není
příliš vžité, bude blíže vysvětleno na technické poradě večer před konáním soutěží.
Soutěžící musí prokázat řádně seřízené lyže, snowboard, atd. jinak nebude vpuštěn
na sjezdovku. Doložení čestného prohlášení trenéra/doprovodu na úvodní technické
poradě.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu či případné úpravy propozic a pravidel
sjezdového lyžování, pokud si to vyžádá zachování fair play a sněhové či mezinárodní
hygienické podmínky dané situace.

SNOW-BOARD
Vzhledem k příliš nízkému počtu přihlášených byla kategorie zrušena

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Ředitel sportu: Jakub Válek
Název:

Běžecké lyžování

Datum a čas: 27. – 28. 1. 2022; 10:00 - 14:00
Místo:

Ski areál Lipno, 382 78 Lipno nad Vltavou, www.lipno.info

Závodiště:

Okruh pro běžecké lyžování v délce 1 km (bude upraveno dle
aktuálních sněhových podmínek). Lokace tratě a vytvoření okruhu je
závislé na sněhových podmínkách.

Kategorie OPEN:
- Stojící (MP, ZP, SP, TPCH)

Disciplíny:

1 km, 2,5-3 km, 5 km

Soutěžní systém se bude odvíjet od sněhových podmínek a doby potřebné pro trénink
na trati. Závodník v kategorii OPEN se může přihlásit na jednu disciplínu 1 km nebo
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2,5-3 km nebo 5 km plus štafetu MIX 3x 1 km. Kvalifikační soutěže se uskuteční dne
27. 1. v době od 10:00 do 14:00 hod.
MIXED kategorie – pouze pro štafety 3x 1 km. Tj. dvojice sportovce z kategorie OPEN
+ přihlášeného intaktního doprovodu nebo dobrovolníka z řad organizátorů (sportovec
si v přihlašovacím systému sám tvoří dvojici + jejich partner/doprovod, případně
organizátor doplní dvojici sportovců dobrovolníkem).
Hodnocení:
OPEN kategorie – dle principu relativity. Všichni postupují do finále
sestaveného dle aktuálních výkonů dosažených s maximálním úsilím v kvalifikaci.
Pravidla: Závodí se dle platných pravidel. Startovní povel píšťalkou, praporkem. Dle
sněhových podmínek budou starty intervalové v 15-30 sec, a to individuálně až po
čtveřici.
Poznámka: Protože platné pravidlo relativity a maximálního úsilí pro kategorii OPEN
(nikoliv mistrovství), kdy kritériem ocenění je překonání vlastních výsledků, není příliš
vžité, bude blíže vysvětleno na technické poradě atletiky večer před konáním soutěží,
stejně jako princip štafet.
Upozornění pro trenéry/doprovod: Prezentace sportovců bude každé ráno na
sportovišti. Trenéři jsou odpovědni za včasný nástup sportovce (po rozcvičení)
k prezentaci a ve svolavatelně (CALL ROOM) dle startovního času. Registrace na
startu nejdříve 15 min. a nejpozději 10. min. před zahájením vlastního startovního
času. Trenéři se musí zdržovat pouze ve vymezených prostorech, bližší upřesnění na
úvodní technické poradě.
Soutěžící musí prokázat řádně připravené běžky, jinak nebude vpuštěn na start.
Doložení čestného prohlášení trenéra/doprovodu na úvodní technické poradě.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu či případné úpravy propozic a pravidel
běžeckého lyžování, pokud si to vyžádá zachování fair play a sněhové či hygienické
podmínky dané situace.
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SNĚŽNICE
Ukázková disciplína
Datum: 27. – 28. 1. 2022
Ukázky tréninku běhu na sněžnicích se budou provádět v prostoru běžeckého
lyžování až po končen běžeckých disciplín. Program bude ve formátu MIX. Nutné je
dobré zimní obutí.
Pozn. pořadatel si vyhrazuje – vzhledem k aktuálním podmínkám hygienických
opatření či sněhových – změnu programu.
Místo: Ski areál Lipno, 382 78 Lipno nad Vltavou, www.lipno.info

V Brně dne 09.12.2021,
prof. Hana Válková,
sportovní ředitelka Emil Open
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