
 
 
 

 

„MADEJA SPORT CUP 2023“ Karolinka 

Datum: 18.2.2023 

Místo konání:  Lyžařský areál Karolinka, okres Vsetín 

Druh závodu: Kategorie závodů “C“ 

Název soutěže: MADEJA SPORT CUP 

Tech. provedení:  Lyžařský klub Ski Soláň, Rožnov p. Radh., z pověření KOSÚ AD KSL Zlínského kraje Startují 

kategorie: Přípravka (U 10) ročníky 2013 a mladší 

Předžactvo (U 12) ročníky 2011 – 2012 
 

Disciplíny: 1 x obří slalom 
1 x kombinovaný závod. Bude se skládat z terčového slalomu, skikrosu, slalomu v krátkých 
tyčích a obřího slalomu, doporučeny jsou lyže na slalom nebo kratší délky. 

 

Podmínky účasti: Podle soutěžního řádu OSÚ AD a MADEJA SPORT CUP upravující obecné podmínky v 
závodech a soutěžích. V případě, že závodník není veden v databázi závodníků na 
http://vysledky.czech-ski.cz/ je nutno pořadateli odevzdat prohlášení závodníka 
podepsané zákonným zástupcem. 

Přihlášky: Do čtvrtka 16.2.2023 do 20:00 hod Pouze elektronicky!!! - přímo na 
http://vysledky.czech- ski.cz/alpske-discipliny/zavody 
Zkontrolujte, zda jste skutečně uvedeni v listině přihlášených závodníků. 
Pokud závodník není uveden ve výše uvedeném termínu v listině přihlášených pojede ve své 
kategorii na konci závodního pole. Podobně budou zařazeni dodatečně přihlášení závodníci 
při prezentaci v den závodu. 
Zahraniční závodníci zasílají přihlášky na: skiklubsolan@gmail.com 

    
   WhatsApp group:            https://chat.whatsapp.com/DLGlASVkli7HfS9Fl1ICiP 
 

Ubytování: Informace o ubytování na www.velkekarlovice.cz , www.karolinka.cz Prezentace:

 18.2.2023 od 7,30 do 8,45 hod. – restaurace „U vleku“, lyžařský areál Karolinka 

Startovné: 250 Kč na závodníka a jeden závod. 

Losování: Závodníci startují ve svých kategoriích ve smyslu soutěžního řádu MADEJA SPORT CUP. 
Pořadí kategorií přípravka dívky, přípravka chlapci, předžákyně, předžáci. 

 

 



 
 
 

 

Časový program: sobota 18.2.2023 7:30 – 8:45 prezentace a vydání startovních čísel 

8:45 – 9:00 porada vedoucích družstev 

9:15 – 9:45 prohlídka 1. závodu ( kombi-race) 

10:00 start první závodnice přípravky  

11:30 – 11:45 prohlídka 2.závodu (GS) 

12:00 start první závodnice přípravky 

 

Vyhlášení výsledků 30 minut po dojetí posledního závodníka 2. 
závodu u restaurace „U vleku“. 

 
 

     Odvolání: Telefonickým dotazem 15.2.2023 od 18,00 hod na tel. 774 112 916 a na 

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

Lékařské zajištění: Horská služba ČR 

 

Ostatní: V pátek 17.2.2023 od 14.00 do 16.00 bude probíhat trénink v branách na závodní trati. 

 

Diplomy a drobné ceny prvním deseti závodníkům v každé kategorii a to pouze při osobní 
účasti na slavnostním rozdílení. 

 
 
 
 
 

Drápala Miloš Jan Dudek 

Ředitel závodu předseda organizačního výboru 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  


