
 

 

 

 

 

 

 

„Madeja sport cup 2023“ – Hrubá Voda 
 
Datum: sobota 21. ledna 2023 
Místo konání: Lyžařský areál Resort Hrubá Voda,  
Název soutěže: Madeja sport cup 

 
Tech. provedení: LK Baník Ostrava, z pověření KOSÚ AD KSL Moravskoslezského 

kraje 
Startují kategorie: Přípravka - U10, předžactvo – U12 
Disciplíny: 2x obří slalom 

Soutěží se dle: soutěžního řádu SLČR odst. 5 a soutěžního řádu MSC 

Podmínky účasti:  - dle soutěžního řádu „MADEJA SPORT CUP “ 
https://www.madejasportcup.cz/pravidla.php 

 

Přihlášky: Do čtvrtka 19. ledna 2023 do 18:00 hod Pouze elektronicky!!! 
Vyplněním on-line formuláře na http://vysledky.czech-ski.cz/alpske- 
discipliny/zavody. Pokud závodník nebude ve čtvrtek 19.1.2023 do 
18:00 hod v listině přihlášených, pojede ve své kategorii na konci 
závodního pole. Podobně budou zařazeni dodatečně přihlášení 
závodníci při prezentaci v den závodu. 

 
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje 

 
Prezentace: sobota 21. ledna 2023 od 7,30 do 8,45 hod. 

v kanceláři závodu bufet u bobové dráhy a spodní stanice sedačkové 
lanovky 
 

 
Startovné: 250,- Kč na závodníka a jeden závod. 

 
Jízdné na vlecích: https://resorthrubavoda.cz/cenik-zimni/ 

 
Losování: Bude losována vždy první patnáctka podle průběžného celkového 

pořadí jednotlivců v dané kategorii a dále budou závodníci nasazeni 
podle průběžného pořadí série. Závodníci, kteří dosud nefigurují v 
průběžném pořadí, budou vylosováni v poslední skupině. 

 
Pořadí kategorií:       přípravka dívky, chlapci, předžačky, předžáci 

 
Trénink GS: pátek 20. ledna 2023 od 16:00 do 18:00 obří slalom – ZMĚNA!!! 
 

 
Časový program závodu: 7:30 – 8:45 prezentace a vydání startovních čísel 

https://www.madejasportcup.cz/pravidla.php
http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-


8:45 – 9:00 porada vedoucích družstev 
9:10 – 9:40 prohlídka 1. závodu 
10:00 start první závodnice přípravky další časový program 
dle pokynů organizátorů (ozvučení) 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového plánu. 

 

 
 

Parkování: - parkoviště ski areálu 
 

 
 

Vyhlášení výsledků 30 minut po dojetí posledního závodníka 2. závodu v prostoru cíle 
 
Odvolání závodu: Telefonicky do 19. ledna 2023 od 18,00 hod na tel. 

a na:  http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody 
 
Za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel 500,- Kč 

 
Lékařské zajištění: Horská služba ČR, Záchranná služba Olomouc 

 

 
 

Ředitel závodu: Jakub Sedláček tel: 724 345 060 
 
 
 
 
 

S podporou: 

 

http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody

