
Podmínky a pravidla trojboje PVK cup. 

Sportovně společenská událost se koná 26.5.2018 od 9:00 v obci Dolní Sedlo, katastr Donín, Hrádek nad Nisou č.p.2. 

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

podání ve stolním tenisu proti profesionálnímu hráči.  

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 obě sklenice a 

vyrazit na cestu. Před nasednutím na kolo se ohlásí rozhodčímu a ten jej zapíše do tabulky, tj. nahlásí čas odjezdu a 

pojede po zelené turistické značce kolem první kontroly u Lavičky do údolí za Popovkou a odtud po modré kolem skály 

Podkova na rozcestí se zelenou značkou, zde je další kontrola a po zelené sjede na Cikánský kout a odtud po modré 

k první kontrole tj. Lavičce a po zelené do cíle. Celá trasa bude značena barevnými fáborky. Měří a hodnotí se čas na 

trase v porovnání s referenčním časem vytvořeným hlavním organizátorem tj. mnou a především uctivost a způsob 

jízdy při průjezdu kontrolou. 

Referenční čas bude v notářsky ověřené obálce v prostoru startu a cíle a bude odtajněn až po dojetí posledního 

závodníka. Před startem bude oznámeno několik indícii, které nastíní tempo potřebné k dosažení optimálního času. 

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

pojede rychleji než já, 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, s kterou Emil Rob v roce 1981 vyhrál mistroství Donína v DZBZ (Dukelský 

závod branné zdatnosti) a nedávno ji našel na půdě. Střílet se bude do 30 minut po pozření dvou dvoudecových 

skleniček vína, na výběr bude to nejlepší z českých, moravských a severopolských vinohradů. Úkolem střelce bude 

sundat vleže biatlonové terče a ve stoji šest panáčků, a jako prémiový 13-tý bod bude sestřelení špuntu od vína 

postaveného na hlavě projíždějících závodníků, případně na samostatné tyči vedle terčů. Zde se bude bodovat sražený 

počet terčů. 

Poslední souboj je s Josefem Medkem, 120. hráčem ČR ve stolním tenise, do 15 minut po požití dvou půldecových 

frťanů rumu Republica či Whisky nebo Brandy. Pět míčků podává závodník a pět Josef, co zásah pálkou to bude bod a 

když se podaří vrátit míček na polovinu Médi, tak je to za pět. Případný vítězný míček je za 20 bodů, třeba prasátko 

nebo kdyby Méďa upadl. Závodníkovo podání je samozřejmě za jeden bod pouze v případě, že míček absolvuje odraz 

na obou půlkách stolu. 

Mezi jednotlivými disciplínami je možná prodleva maximálně 30 minut. 

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

Po dobu akce je zajištěno alkoholické i nealkoholické nápoje, k jídlu koláče a buchty od manželek a milenek, grilované 

tresky, uzená kolena, pečená žebra a klobásy a kousek chleba. První jídlo bude vynikající vývar z vodního králíka 

s nudlemi a játrovými knedlíčky. 

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 15.5.2018 300Kč na účet 413135093/0800, jakožto startovné a doprovod zaplatí při prezentaci 

200Kč případně pekáč buchet a dvě kila. 

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

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


