
Podmínky a pravidla trojboje PVK cup 2022. 

Sportovně společenská událost se koná 21.5.2022 od 10:00 v obci Dolní Sedlo, katastr Donín, Hrádek nad Nisou ev.č. 

2, PSČ 46334. 

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 cestách Chráněné krajinné oblasti Lužické hory v okolí Dolního 

Sedla, vrhem dřevěným polenem o hmotnosti spočtené dle rychlosti projetí trasy znásobené hmotností závodníka a 

dělené jeho věkem 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° nefiltrovaného 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 dle slepé mapy, která bude na stole se závodním pivem. Tuto trasu je třeba během konzumace 

nastudovat, stejně tak dojemný příběh, který je nezbytnou součástí kvízu. Důležité je zejména umístění traťových 

komisařů, kolem kterých musí závodník projet, udělat dojem a odpovědět na jednoduchou kvízovou otázku. 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 komisaře a zejména 

nejlepší odpovědi na kvízové otázky. Komisaři 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. Stejně tak za neprojetí kontrolou 

či za několikanásobné projetí – toto je poznámka zejména pro družstva Chrastavy, Varimy a Warmnisu. 

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!!!!! 

Druhý soutěžní úkol po vypití dvou 2dcl sklenek vína, je vrh polenem do dálky. K dispozici bude mnoho dřevěných 

polen a rozhodčí této disciplíny, přidělí závodníkovi podle výše uvedeného algoritmu, správné vrhací náčiní. Hodnotí 

se délka vrhu krát koeficient trapnosti. 

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 4 cl štamprlí karibských rumů nebo jiného 

alkoholického nápoje s obsahem alkoholu větší než 38 %. 

Mezi jednotlivými disciplínami je možná prodleva maximálně 30 minut. 

Kdo usne během soutěžního klání na frekventované cestě bude potupně odtažen na kompost!!!!!! 

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, 

grilovaná masa, uzená vařená či pečená žebra a klobásy, krkovice, polévka a kousek chleba. Pro pana Charváta bude 

bowle. 

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 15.5.2022 400Kč na účet 115-8845050217/0100, jakožto startovné a stravné a pitné. 

Doprovod zaplatí při prezentaci 300Kč případně pekáč buchet nebo koláč nebo dort a ta tři kila. 

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



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

 

Tabulka koeficientů trapnosti 

Říhnutí při vrhu bez odchodu tělesných tekutin z těla – 0,01 

Říhnutí při vrhu s odchodem tělesných tekutin z těla jakýmkoli otvorem – 0,001 

Říhnutí při vrhu s odchodem tělesných tekutin z těla z více jak dvou otvorů – 0,0000001 

Pád při vrhu bez zranění – 3 

Pád při vrhu se zraněním – 10 

 

Organizační výbor: 

Prezident akce – já 

Pokladník akce – já 

Řešení protestů – já 

Vyhodnocení závodu – já 

Hlavní rozhodčí závodu – docent Kořen 

Traťový komisaři – Emil, Kychta, Larry, Šíma, Jára Těhník, Jožka 

Rozhodčí vrh polenem – Becher s chotí 

Rozhodčí penalty – Renča, Zuzka, Hanka 

Kontrola konzumace kořalek -  Ozzy, já 

Kontrola konzumace vína – Ozzy 

Kontrola konzumace piva – Dušan sr. , Dědek 

Hlavní startér závodu – Prašivka Dědek 

Catering teplá kuchyně – Chozé, Fánek 

Psychologická pomoc – Fánek 

Fotograf v prostoru startu a cíle – ing. Milan Troska Labík 

Průběžný úklid stolů, výměna talířů a sklenic nějak společně. 

 

Rád bych uvítal přítomnost manželek a dcer, která by nám pomohla pozvednout tuto akci na ještě vyšší úroveň než 

minulé dva ročníky. 

 


