
 

 

 

 

Rozpis závodu „MADEJA SPORT Cup“ 
 
Datum: 3. - 4.3.2012 
Místo konání: Lyžařský areál Soláň-vrchol, Hutisko-Solanec, okres Vsetín 
Druh závodu: Kategorie závodů “C“ 
Název závodu: MADEJA SPORT Cup 
Tech. provedení: Lyžařský klub Ski Soláň, Rožnov p.Radh., z pověření KOSÚ AD Zlínského kraje  
Startují kategorie: Přípravka, předžactvo 
Disciplíny: 2x obří slalom 
Podmínky účasti: podle SŘ soutěže „MADEJA SPORT CUP “ a SŘ OSÚ AD SLČR  2011-12. 
  V případě, že závodník není veden v databázi závodníků na 

http://vysledky.czech-ski.cz/  je nutno při prezentaci pořadateli odevzdat 
zákonným zástupcem podepsané prohlášení závodníka.  

Přihlášky: on-line na http://vysledky.czech-ski.cz/ . Uzávěrka přihlášek do 1.3.2012. 
Ubytování: Informace o ubytování na www.velkekarlovice.cz , 
www.roznov.cz a www.hutisko-solanec.cz  

Prezentace: 3.3.2012 do 8,30 hod. - chata Soláňka v lyžařském areálu Soláň-vrchol  
Startovné: 200 Kč na závodníka a jeden závod. Přihlášky podané po termínu nebo při 

prezentaci 250 Kč za start. 

Losování: První patnáctka v dané kategorii bude losována podle průběžného celkového 

pořadí jednotlivců a dále budou závodníci nasazeni podle průběžného pořadí 

série. Závodníci, kteří dosud nefigurují v průběžném pořadí, budou vylosováni v 

poslední skupině. 

Časový program: 9,30  Prohlídka všech kategorií 
 10,00 Start prvního závodníka 
 Vyhlášení výsledků 30 minut po dojetí posledního závodníka u chaty Soláňka. 
 Program je stejný po oba závodní dny, změna z důvodu povětrnostních 

podmínek vyhrazena. 
 
Odvolání závodu: Telefonickým dotazem od 1.3. od 19,00 na tel. 602 544 568 a na 

http://vysledky.czech-ski.cz/  
 
Ředitel závodu: Jaroslav Trhlík  / mob. 602 544 568 
 
Sekretář závodu: Alena Průšová   
 

Ostatní: Příjezd do areálu Soláň – vrchol od Hutiska – Solanec směr Velké Karlovice. Cca 
400 m před sedlem Soláň je značené odbočení do lyžařského areálu Soláň–
vrchol. Parkoviště po cca 500 m. Příchod k chatě Soláňka 400 m. 

 Závod v obřím slalomu se jede zároveň jako přebor Jihomoravského kraje. 
 
 Pro zájemce bude v sobotu 3.3.2012 po skončení závodu MADEJA CUP 

organizován trénink obřího slalomu na závodní trati.  
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