
54. ročník SKIINTERKRITERIUM 2016, 
Říčky v Orlických horách, ČR 
 
Pořádající asociace: Svaz lyžařů České republiky z pověření 

Mezinárodní lyžařské federace FIS  
 
Technické provedení:  Ski klub Ústí nad Orlicí 
 
Termín:   22.01. - 25.01.2016 
 
Místo konání:  Ski centrum Říčky v Orlických horách 
 
Disciplíny:  a) SL - slalom  
   b) GS - obří slalom  
 
Kategorie:  U 14 - mladší žáci a žákyně nar. 2002 a 2003 
   U 16 - starší žáci a žákyně nar. 2000 a 2001 
 
Tratě:   schválené Mezinárodní lyžařskou federací FIS, 
   homologační certifikát č. 9346/12/09 a 9347/12/09 
 
Přihlášky:  do 18.01.2016 na adresu: 
   Ski klub Ústí nad Orlicí 
   Letohradská 1359 
   562 06 Ústí nad Orlicí 
   Česká republika  
    

e-mail: kubasek.mikom@tiscali.cz 
    info@skiricky.cz 

Tel.: +420 773 536170  (Zdeněk Kubásek),  
    +420 465 524669 (Ski klub) 
    
   Přihláška musí být na oficiálním přihlašovacím formuláři FIS 
   s potvrzením národního svazu. 
 
Prezence:  V pátek 22.01.2016 od 08:00 do 15:00 hod. v kanceláři závodu 
 
PROGRAM: 
pátek 22.01.2016  do 15:00 hod. - příjezd účastníků a prezence  
   19:00 hod. - porada vedoucích a losování - hotel Říčky 
   20:00 hod. - slavnostní zahájení tamtéž 
 
sobota 23.01.2016 09:00 hod. - slalom, 1. kolo kat. U 16 a U 14 
   12:00 hod. - slalom, 2. kolo kat. U 16 a U 14 
   19:00 hod. - vyhlášení výsledků prvního dne 
 
neděle 24.01.2016 09:00 hod. - obří slalom, 1. kolo kat. U 14 
   11:45 hod. - obří slalom, 1. kolo kat U 16 
   14:00 hod. - obří slalom, 2. kolo kat U 16 
   ihned po ukončení závodů - vyhlášení výsledků druhého dne 
   18:30 hod. - večer na rozloučenou 
 
pondělí 25.01.2016 08:00 hod. - odjezd účastníků 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
 
Kancelář závodu: Říčky v Orl. horách – restaurace SkiRest ve Ski centru, otevřena 22.01.2016 
   od 8:00 hod. do 15:00 hod. 

Ve vlastní dny závodu je kancelář závodu umístěna  ve srubu rozhodčích - 
dojezd černé sjezdovky. 



 
Pozvání:  Pořadatel zve a hradí náklady dle níže specifikované skladby  

pro max. 6 závodníků a 2 členy doprovodu z každé účastnické země. 
Účastnící nad kvótu, jimž pořadatel povolí účast, si hradí pobytové výlohy a 
skipasy sami. 
 

Ubytování:  Zajištěno pro všechny přihlášené závodníky včetně doprovodu v rozsahu  
pozvání. Úroveň ubytování odpovídá standardu hotelu, horských chat a 
chalup. 
Upozornění: Správce ubytovacího zařízení může požadovat kauci do výše 
150,- EUR za družstvo. 
 

Stravování:  Zajištěno pro všechny pozvané výpravy v rozsahu pozvání. 
   Začíná večeří 22.01.2016 a končí snídaní 25.01.2016. 
 
Pobytové výlohy: Pozvaným družstvům hradí pořadatel v rozsahu pozvání. 
 
Doprava:  Všechna družstva si hradí dopravu do místa konání závodu. 
   Družstva, která se dopravují letecky, dle dohody s pořadatelem. 
 
Ceny:   Prvních šest závodníků v každé disciplíně a v každé kategorii 
   získá medaile, diplomy a věcné ceny. 
 
Materiál:  Všichni závodníci jsou povinni používat ochranné přilby homologované pro  

danou disciplínu. 
Závodníkům se doporučuje používat chrániče zad upevněné břišním pásem. 
Výška mezi skluznicí a podrážkou boty je pro obě kategorie max. 50 mm. 
Tloušťka podrážky boty je pro obě kategorie max. 43 mm. 
Maximální šířka lyže je 65mm. 
 
GS - U16 a U14 - žáci a žákyně:  
Maximální délka lyže:   188 cm 
Minimální poloměr krojení:   17 m 
SL - U16 a U14 - žáci a žákyně: 
Minimální délka lyže:   130cm 

 
Různé: Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu v případě nepříznivých 

sněhových podmínek. 
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). 
Pořadatel požaduje předběžné potvrzení účasti do 31.12.2015 včetně počtu 
závodníků a vedoucích. 

 
TD FIS:  Deleguje později FIS 
 
Propozice lze nalézt též na www.skiricky.cz 
 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR: 
 
Předseda:     Luboš Bäuchel     
Ředitel závodu:    Jaroslav Křístek 
Mezinárodní sekretář:    Zdeněk Kubásek 
Sekretářka závodů:    Eva Hüblová  
Hospodářka,ubytování     Hedvika Blahová 
Propagace, oficiality:    Vlaďka Carbová 



Doprava:     Radomír Henzl 
Vedoucí zdravotní a záchranné služby: Jan Skotálek 
Vedoucí rozhodčích:    Miloslav Boruch 
Vedoucí trati:     David Hendrych 
Tiskový mluvčí:    Zuzana Pecháčková 
Zástupce Ski klubu UO:                             Václav Kánský 
 
 
54th Edition of SKIINTERKRITERIUM 2016, 
Ricky v Orlickych horach, Czech Republic 
 
Organizing Association: Union of Skiers of the Czech Republic authorized by 

the International Ski Federation FIS 
 
Executive Body:  Ski klub Usti nad Orlici 
 
Date:    January 22 - 25, 2016 
 
Place of the race:  Ski Center Ricky v Orlickych horach, Czech Republic 
 
Events:   a) SL - slalom 
    b) GS - giant slalom 
 
Categories:   U 14 - boys and girls born in 2002 and 2003 
    U 16 - boys and girls born in 2000 and 2001 
 
Courses:  Approved by the International Ski Federation FIS, 
   homologation certificates No. 9346/12/09 a 9347/12/09 
 
Entries:  To be sent by January 18, 2016 
   By mail: 
     Ski klub Ústí nad Orlicí 
    Letohradská 1359 
    562 06 Ústí nad Orlicí 
    Česká republika 
   By E-mail: 
    kubasek.mikom@tiscali.cz 
    info@skiricky.cz 
   Phone:  +420 773 536170 (Zdenek Kubasek) 
   Entries to be sent on official FIS entry form, 
   confirmation (stamp) of the national association is reguired. 
 
Registration:  On Friday, January 22, 2016 in the race office from 08:00 to 15:00. 
 
SCHEDULE: 
 
Friday, January 22, 2016 
 by 15:00 - arrival of all participants and registration 
 19:00 - technical meeting of the team leaders and drawing – hotel Ricky 
 20:00 - opening ceremony in the same place 
 
Saturday, January 23, 2016 
 09:00 - slalom, 1st round, U 16 and U 14 
 12:00 - slalom, 2nd round, U 16 and U 14 
 19:00 – Awards giving ceremony 
 
Sunday, January 24, 2016 
 09:00 - giant slalom, 1st round, U 14 
 11:45 - giant slalom, 1st round, U 16 
 14:00 - giant slalom, 2nd round, U 16 



 Awards giving ceremony immediately following the end of race 
 18:30 - Farewell evening 
 
Monday, January 25, 2016 
 08:00 - departure of all teams 
 
GENERAL PROVISIONS: 
 
Race office:  Restaurant SkiRest in the Ski Center Ricky v Orlickych horach, 

opened on January 22, 2016 from 8:00 to 15:00. 
   During the competition, the race office is located in the referee house 

at the SL/GS finish line. 
 
Quota: Maximum invited team members is 6 racers and 2 chaperones from each 

country. For them, the organizer will cover the costs as specified below. 
    Participants accepted above the quota are obliged 
    to pay themselves for accommodation, cattering and ski passes. 
 
Accommodation: Accommodation will be provided for all registered racers including their 

chaperones within the quota. Accommodation level may correspond to  
   a standard of challets. 
   NOTE: At check-in, the landlord may ask for a deposit of up to 150,- EUR 

per team. 
 
Catering:  The teams within the quota will be provided with half-board in the place of  

their accommodation. A light snack will be available on the slope during the 
race. 
Meal service begins with dinner on January 22, 2016 and finishes with 
breakfast on January 25, 2016. 

 
Costs:   The organizer will cover the costs of the stay for the  
   registred teams within the quota. 
 
Transport: All teams are responsible for their transport to the race. For teams travelling 

by plane, possible transport from/to the airport can be agreed on an 
individual basis. 

 
Prizes:   The first six racers in each event and each category will be  
   awarded with medals, certificates of completion and special gifts. 
 
Equipment:  Certified helmets are obligatory for all racers. 
    It is highly recommended to use a backbone protector. 

 
Height between bottom of running surface of the ski and the ski boot sole is 
max. 50mm. 
Thickness of ski boot sole is max. 43mm. 
Maximum ski width is 65mm. 
 
GS - U16 and U14 – boys and girls: 
Maximum ski length: 188 cm;  
Minimum radius: 17 m. 
SL - U16 and U14 – boys and girls: 
Minimum ski length 130cm. 

 
Miscellaneous:  The organizer reserves the right to change the programme due to 
   adverse snow conditions. 
   Injury and medical care insurance is obligatory 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 organizer nor the executive body are  
   responsible for accidents and damages during the training  
   and/or the race. 
   The race is ruled by international FIS rules (IWO - children races) 

 
Please submit all preliminary entries indicating the number of racers and 
chaperones by December 31, 2015. 

 
Technical delegate FIS: To be delegated later by FIS. 
 
The provisions are also available on our WEB site www.skiricky.cz 
 
ORGANIZING COMMITTEE: 
 
Chairman:     Lubos Bauchel 
Director of the Competition:   Jaroslav Kristek 
International Secretary:   Zdenek Kubasek 
Secretary:     Eva Hublova  
Accommodation, Catering, Economy: Hedvika Blahova 
Promotion, Official Events:   Vladka Carbova 
Transport:     Radomir Henzl 
Medical Services:    Jan Skotalek 
Chief Referee:     Miloslav Boruch 
Chief of the Track:    David Hendrych 
Press Secretary:    Zuzana Pechackova 
Ski klub representative:   Vaclav Kansky 
 


