
Podmínky a pravidla trojboje PVK cup. 

Sportovně společenská událost se koná 1. 6. 2019 od 10:00 v obci Dolní Sedlo, katastr Donín, Hrádek nad Nisou č. p. 2. 

Předpokládaný konec akce tj. vyhlášení výsledků mezi 16:30 a 17:00, potom je volná zábava a hodnocení opětovného neúspěchu samozvaných 

favoritů. 

Soutěží se v jízdě na horském či trekovém bicyklu po trati v okolí Dolního Sedla, střelbou se vzduchové pušky a třemi střelami florbalovou 

hokejkou na hokejovou bránu vyplněnou plátnem s prostřihy.  

Před každou disciplínou musí každý zletilý účastník, pozřít příslušnou dávku alkoholického nápoje.  

Začíná se konzumací dvou půllitrů 11°Bernarda, do 30 minut po prvním napití, musí závodník vypít oba půllitry a vyrazit na cestu. Před 

nasednutím na kolo se ohlásí rozhodčímu a ten jej zapíše do tabulky, tj. nahlásí čas odjezdu a pojede po modré turistické značce k první kontrole 

v Krásném dole, zde odbočí doleva a hned po cca třiceti metrech doprava a po červené E3 hřebenovce vyjede na ulici Pod lesem na Horním Sedle, 

kde čeká každého závodníka u domu ing. Milana Žůňa Hampla jedno lahvové pivo Bernard 11°, zastávka bude zřetelně označena prapory a 

symboly akce. Po vypití piva a zapsání se do průjezdní listiny, bude závodník pokračovat po hřebenovce, až na hlavní silnici, po které ujede cca 

600 metrů a druhou zřetelnou odbočkou vjede doprava do lesa, kde bude další kontrola. Odtud pojede po magistrále víceméně po vrstevnici a 

na další kontrole odbočí doprava a pokračuje dále po modré k Pekařovu kříži. Tady na chvíli sjede z modré, aby se na ni po pár stech metrech 

znovu napojil ( stezka po modré značce je pro kola nesjízdná ) a dojel na další kontrolu na rozcestí u Tobiášovi borovice a zde se napojí na loňskou 

trasu a sjede na Cikánský kout a odtud po modré k loňské první kontrole tj. Lavičce. Zde je dámy pošlou účastníky směrem dolů na Hrádek ke 

Šmakárně a první odbočkou doprava a kolem Adolfa Tlustu zpátky na start. Měří se čas na trase v porovnání s průměrným časem vypočteným ze 

všech závodníků vyjma těch, co píchnou či se ztratí a hodnotí se především uctivost, slušnost, vlezlost, způsob jízdy a dojem při průjezdu kontrolou 

na rozhodčí, kteří mají v zásobě mnoho kladných, ale i záporných bodů. 

Čas nad průměrný bude penalizován 2 body za minutu a čas pod limit třemi body, což je dané obavou a vaše zdraví. Kdo pojede rychleji, než 

bude průměr, je hazardér a zaslouží si přísné potrestání a naopak, kdo je pomalejší, tak je fyzická nula a přizdisráč. 

 Pokud závodník potupně vrhne v obci, dostává automaticky pokutu mínus tisíc bodů. 

Na každé kontrole je závodník povinen slušně pozdravit a nahlásit své jméno a startovní číslo, kdo nesplní tato kritéria, bude ze soutěže vyloučen. 

Každý účastník musí mít helmu či přilbu, prostě ochranu hlavy. Na startu budou k dispozici dvě horská kola, tak kdo se bude o svůj velociped bát, 

může si za vypití jednoho piva navíc kolo vypůjčit.  

NAPROSTO VYLOUČENÁ JSOU ELEKTROKOLA, LEDA PRO ROZHODČÍ ŽENY, ABY SE DOSTALY NA POZICE!!!!! 

Druhý soutěžní úkol je střelba ze vzduchovky španělské výroby GAMO, je to zbraň oblíbená zejména u členů francouzských legionářů a 

španělských lovců lebek. Střílet se bude do 30 minut po pozření dvou dvoudecových skleniček vína, na výběr bude to nejlepší z  moravských 

vinohradů. Úkolem střelce bude sundat ze stoje šest panáčků, a na toto dostane každý 5 diabolek. Zde se bude bodovat sražený počet terčů. 

Poslední disciplína je 3x střelba florbalkou na hokejovou bránu ve které bude místo brankáře tkanina a v ní vystřižené otvory s různým počtem 

bodu za trefu, do 15 minut po požití dvou 0,4 decových štamprlí karibských rumů, tentokrát je výběr opravdu veliký, Whiskey, Vodka nebo 

Brandy.  

Mezi jednotlivými disciplínami je možná prodleva maximálně 30 minut. 

Odměna pro nejlepší jsou originální diplomy vytvořené místním umělcem a vybarvené Natálkou Velechovskou. 

Po dobu akce je zajištěno alkoholické i nealkoholické nápoje, k jídlu koláče a buchty od manželek případně dcer, grilované tresky či pstruzi, uzená 

vařená či pečená žebra a klobásy, krkovice a kousek chleba.  

Ubytování je možné na louce v přinesených stanech, ráno bude vývar s uzených žeber a kolen s rýží a mastným okem. 

Každý závodník pošle do 30.5.2019 350Kč na účet 115-8845050217/0100, jakožto startovné a stravné a pitné. Doprovod zaplatí při prezentaci 

300Kč případně pekáč buchet nebo koláč nebo dort a tři kila. 

FAIR PLAY – je povoleno vše, co nezpůsobí druhému fyzickou újmu na zdraví. 

Pořadatelé jsou TOSV (Turistický Oddíl Stanislava Velechovského) a SC Havax. 


