
PROPOZICE ZÁVODU 

FINÁLE  ČP MASTERS 
a 

MORAVIA SILESIAN MASTERS CUP 

závod se jede jako součást 
Českého poháru Masters (jen sobota) a poháru Moravia Silesian 

Masters  
DOLNÍ MORAVA  – sjezdovka „A“, 14. a 15. března 2015 

Pořadatel:   LK SKP Kometa Brno 
Technický pořadatel:  LK SKP Kometa Brno 
Místo konání:   Dolní Morava – sjezdovka č.2 (Sněžník A - černá/červená)  
Datum konání:  14. a 15.2.2015 
Disciplíny:   Obří slalom, 2 kola; obří slalom, 2 kola 

Jury:    ředitel závodu       Brožek Tomáš 
                                               technický delegát Černý Jiří 
      

Informace:    janazahrad@gmail.com 

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

Přihlášky: POUZE elektronicky na adrese http://vysledky.czech-ski.cz/zavody 

Uzávěrka přihlášek:  středa 11.3.2015, 18:00 

Zrušení/přeložení závodu: čtvrtek 12.3.2015 info na adresách 
 vysledky.czech-ski.cz/masters; www.sjski.cz 

Ubytování:    Individuálně 

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

   
Účastníci: Závod se jede jako otevřený. Podmínkou účasti je mimo zařazení do 

příslušné kategorie členství v SLČR, podepsané Prohlášení 
závodníka a úhrada licenčního poplatku. Účast zahraničních 
závodníků je podmíněna jejich členstvím v národní lyžařské asociaci. 
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Kategorie:     muži  A1 – A5, B6 – B.. 
     ženy C1 – C.. 
  
Startovné: 350,- Kč/závod 
           

Startovní pořadí: Podle data narození od nejstaršího, ženy, muži 

Ceny: Každý závodník na 1. až 3. místě ve třídě obdrží  medaily a diplom 
   
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 CR 

Časový rozpis: 

 Provozní doba vleku  8:30 – 16:00 

• Výdej startovních čísel:          8:00 – 8:45    prostor restaurace objektu Marcelka na dojezdu 
sjezdovky  Sněžník A 

• Prohlídka tratě 1. kola:   9:00 -   9:30 

• Start prvního závodníka: 10:00              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 45 minut po dojetí posledního závodníka v prostoru cíle 

Závěrečný večírek s vyhlášením vítězů seriálu ČP MASTERS se uskuteční v sobotu 14.3.2015 od 
19:00 ve sklípku Penzion Jiřinka Dolní Morava http://www.penzionjirinka.cz 

Za ztrátu startovního čísla se účtuje 500,- Kč 

Jana Zahradníková, v.r.            Tomáš Brožek, v.r. 
předseda organizačního výboru                                        ředitel závodu 
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Mapa areálu: 
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