Závazné Regule pro Stovkaře, snažící se co nejčastěji
dosahovat vrchol našeho Ještědu
Jizersko-ještědský horský spolek, vědom si některých dobrých tradic Německého
horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory a s připomenutím spojení
cílevědomého sportovního výkonu největších borců dob předválečných, spojujíc
krásy duševní i tělesné a připomínajíc ducha fair play; obnovuje v počátku dalšího
tisíciletí s touhou po oživení duchaplných činností našich předků starobylou soutěž
Stovkařů a vydává k ní tyto závazné regule.
§1
1) Jizersko-ještědský horský spolek vyhlašuje soutěž Stovkařů. Cílem soutěže je
dosáhnout stokrát vrcholu Ještědu (1012 m.). Vrcholu hory je možné dosáhnout
pouze prostředky citlivými k přírodě tzn. zejména pěšky, na kole nebo lanovkou.
Jakékoliv použití zařízení poháněných spalovacími motory se vylučuje.
2) K úplnému dosažení je nutné dotknout se jakékoliv součásti stavby hotelu na
Ještědu, vrcholového kříže, vrcholových skalisek či tzv. Rohanského kamene. Dotyk
s těmito objekty lze provést pouze na vrcholu Ještědu.
§2
Pod pojmem Stovkař se v těchto regulích rozumí každá fyzická osoba, která se
zapojila do soutěže stovkařů.
§3
1) Stovkařem se může stát každý občan, nehledě na věk, pohlaví, státní občanství.
Členství v Jizersko-ještědském horském spolku není pro účast v soutěži podmínkou.
Výjimky mohou stanovit pouze tyto regule.
2) Stovkaři, jejichž povolání je spojeno s pravidelnými výstupy na Ještěd, si v soutěži
mohou v čase své pracovní doby započítávat pouze výstupy pěšky nebo na kole.
Započítání pracovních výjezdů lanovkou v pracovní době není možné.
§4
1) Stovkař se do soutěže zapojí dnem, ve kterém obdrží od Jizersko-ještědského
horského spolku stovkařský průkaz, do kterého si bude výstupy označovat. Způsob
označování výstupů do průkazu bude sdělen při předávání průkazu a bude pro
všechny stovkaře jednotný.
2)Převzetím stovkařského průkazu se Stovkař zavazuje respektovat tyto regule.
3) Průkaz je nepřenosný.
§5
1) Soutěž není organizována jako veřejný závod, turistický pochod ani jako jiná
veřejná akce. Jde o iniciativu, do které se každý občan může zapojit na vlastní riziko
a nebezpečí a soutěží sám za sebe. Jizersko-ještědský horský spolek je pouze
registrátorem výstupů.
2) Stovkař musí při výstupu respektovat platné právní předpisy, zejména předpisy o
ochraně přírody. Porušení těchto předpisů vede k vyloučení jeho registrace na
základě rozhodnutí vedení Jizersko-ještědského horského spolku. O vyloučení z

registrace stovkařů může vedení Jizersko-ještědského horského spolku rozhodnout i
v případech prokazatelného nerespektování těchto regulí.
§6
1) Stovkař si čas výstupu i jeho trasu s ohledem na ustanovení § 4 volí sám.
Podmínkou je, aby nástup k výstupu byl započat v jakékoliv obci pod Ještědem. V
případě, že katastr obce zasahuje do neobydlených oblastí hory, bere se za výchozí
místo poslední trvale obydlený dům této obce směrem k Ještědu.
2) V Liberci - Horním Hanychově se za výchozí bod k výstupu považuje i dolní
stanice lanové dráhy.
3) Výstup nelze započítat v případech, kdy vedl po cestách zakázaných v zájmu
ochrany přírody či z jiných důvodů. Stovkař smí vystupovat na Ještěd mimo veřejné
cesty pouze v případě, že to není v rozporu se zájmy chráněnými platnými právními
předpisy či majiteli pozemků
§7
Po stém výstupu stovkař obdrží odznak, který bude prokazovat, že stokrát vystoupil
na horu Ještěd 1012.
§8
1) Soutěž Stovkařů není nijak časově omezena. Jizersko-ještědský horský spolek si
však vyhrazuje právo zrušit ji v případě, že by se dostala do rozporu s platnými
právními předpisy či byla v rozporu s zájmy orgánů ochrany přírody. V případě
zrušení soutěže nevzniká Stovkařům právo k náhradě škody.
2) Soutěž a její registrace zanikají též zánikem Jizersko-ještědského spolku, pakliže
nepřejde na jeho nástupce.
§9
V případě, že Stovkař dosáhne sta výstupů a získá stovkařský odznak, má právo
zapojit se do soutěže Dvoustovkařů. Pro soutěž Dvoustovkařů se přiměřeně užije
těchto regulí s tím, že slovo sto bude nahrazeno slovy dvě stě a slovo stovkař slovem
Dvoustovkař. Analogicky se bude postupovat i po dosažení počtu dalších stých
výstupů tj. 300, 400, 500, 600, 700 atd. Soutěž není v počtu výstupů omezena
§ 10
Tyto regule mohou být měněny a doplňovány pouze na základě rozhodnutí vedení
Jizersko- ještědského horského spolku. Vedení Jizersko- ještědského horského
spolku může soutěž v případech uvedených v § 8 zrušit. Stovkařům nevzniká v
takových případech nevzniká nárok na náhradu škody.
§ 11
Tyto regule nabývají účinnosti dnem 1.června 2000.
Sepsal: Marek Řeháček, v Liberci dne 10. dubna 2000

