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PROPOZICE ZÁVODU 

                                   
 

 

  

Český pohár Masters 
 

závod se jede jako součást 
 

PRO SENIOR TOUR ´13 
 
 

Pec pod Sněžkou - Javor, sobota 2. a neděle 3. března 2013 
 

Pořadatel:   SJ SKI 
Technický pořadatel:  Slovan Pec a LOKO Trutnov 
Místo konání:   Pec pod Sněžkou, Javor 
Homologace:    
Datum konání:  2. a 3.3.2013 
Disciplíny:   2x Obří slalom, 2 kola 
 

Jury:    Iva Kárníková, ředitel závodu 
    Jiří Černý, technický delegát 
     

Organizační výbor: 
 

Ředitel závodu :  Iva Kárníková 
Velitel tratí :   Blanka Sochorová 
Časomíra:   Jakub Ševc 

 

Informace:   Iva Kárníková: iva.ski@volny.cz 
 

Podmínky účasti:  platné členství v SLČR a úhrada licenčního poplatku, prohlášení 
závodníka, splnění podmínek SŘ a PLZ a řádné přihlášení 

 
Přihlášky : Elektronicky na adrese vysledky.czech-ski.cz, příp. mailem na 

adresu  iva.ski@volny.cz 
Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, příp. 
název lyžařského oddílu 

 
Uzávěrka přihlášek:  středa 27.2.2013, 18:00 
 
 

Zrušení/přeložení závodu: čtvrtek 28.2.2013 mailem + info na webech www.czech-ski.com, 
www.sjski.cz a vysledky.czech-ski.cz 

 

Ubytování:    Individuálně 
 

Pravidla závodu: Závodí se dle platného SŘ a pravidel SLČR MASTERS, resp. 
mezinárodních pravidel FIS Masters.  

 

http://www.czech-ski.com/
http://www.sjski.cz/
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Účastníci: Závod se jede jako otevřený. Podmínkou účasti je mimo zařazení do 
příslušné kategorie členství v SLČR a podepsané Prohlášení 
závodníka  

 
Kategorie: muži  A1 – A3 

A 4 
A 5 
B 6 
B 7 
B 8 - 10 

     ženy C 1 – C 5 
     C 6 – C 9 
  
Startovné: 350,- Kč  
 

Ceny : Každý závodník na 1. až 3. místě ve vyhlášené třídě obdrží diplom + 
věcné ceny 

  
Pojištění: Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a jsou 

povinni mít uzavřené odpovídající pojištění. Pořadatel závodu není 
zodpovědný za případná zranění závodníků, činovníků nebo diváků.  

 

Protesty : Všechny protesty se předkládají písemně v cíli současně s vkladem 
200,- Kč. V případě kladného vyřízení se vklad vrací. 

 

První pomoc : Horská služba ČR 
 
Permice: bodové jízdenky budou k zakoupení při výdeji startovních čísel 
 
 
Časový rozpis (platný pro oba dny): 

 
Zahájení provozu vleku  8:30 

 

 Výdej startovních čísel:          8:30 -   9:00           Bullbar u spodní stanice vleku, 1. patro 
 

 Prohlídka tratě 1. kola:   8:45 -   9:15 
 

 Start prvního závodníka:  9:30           Podle data narození v obráceném pořadí, 
 ženy, muži.  

 

 Prohlídka 2. kola: cca 45 minut po dojetí posledního závodníka 
 

 Start 2. kola: cca 45 minut po zahájení prohlídky 
 

 Vyhlášení výsledků:  cca 30 minut po dojetí posledního závodníka pod výsledkovou 
tabulí u spodní stanice lanovky 

 
Hlavní partner závodu 

 


