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Vážení sportovní přátelé, 
 
 
MASTERS závody pro vyzrálé lyžaře a MADEJA CUP pro mládež v malebném SKI areálu ANNABERG, 
který je v bezprostřední blízkosti Bruntálu, mají již dlouhodobou tradici a mezi závodníky obou 
kategorií jsou vždy vysoce hodnoceny. 
MADEJA CUP mají pořadatelé z SK Annaberg v letošní sezóně úspěšně za sebou a stejný, neméně 
hodnotný lyžařský zážitek připravují pro Vás, MASTERS závodníky. 
Letošní zima nám zatím přeje a na ANNABERGU jsou v provozu tři sjezdovky.  

Závodit se bude po pětileté odmlce na sjezdovce U lesa. 
Pevně věřím, že tento závod bude mít stejnou kvalitu, jak již realizované Mistrovství Moravy v nedalekém Vrbně pod 
Pradědem. Stejně jako na ANDĚLCE, tak i na ANNABERGU si budete moci ve volném čase vyzkoušet závodní lyže CROC 
od rakouského malosériového výrobce.  
Na shledání na ANNABERGU se těší 
 
Ing. Jiří Drlík, MBA 
Komisař soutěže MSMC 
 
Takto jsem Vás zval do areálu ANNABERG. Počasí je však vrtkavé a obleva v polovině února totálně změnila naše 
záměry. 
Kompaktní vrstva sněhu na ANNABERGU se dostala na minimální hranici garantující kvalitní závod. Přes skutečnost, 

že do termínu závodu jsou tři týdny, rozhodli jsme se pro přesunutí závodu do partnerského SkiAreáluKlobouk 
v Karlově, který je pokrytý téměř metrovou vrstvou sněhu. Věřím, že zde se Vám bude dobře závodit. 
Bruntál 18.2.2017                                                                                                      Ing. Jiří Drlík,MBA 
 
Lyžařky, lyžaři, závodníci, 
 
jako provozovatelé ski areálu si více a více uvědomujeme, že závodní lyžování všech výkonnostních kategorií má hlavně 
z ekonomických důvodů větší a větší problém najít „hřiště“ k realizování svého oblíbeného sportu. 
Přes značné ekonomické ztráty v tržbách při pořádání závodů se snažíme udržet tradici a závody MASTERS OPEN CUP 
ANNABERG i MADEJA CUP na ANNABERGU pořádáme. 
Stejně jako provozovatelé ve Skiarena  Vrbno pod Pradědem zastáváme názor, že aktivní sportovci jsou lidé pozitivně 
naladění a kromě porovnávání si momentální sportovní formy se velmi rádi pobaví a taky rádi pobaví své kamarády.  
Ke všem těmto činnostem Vám připravíme vhodné podmínky a příjemné prostředí.  
Realizační tým pro ANNABERG OPEN MASTERS CUP 2017 je připraven a Vy jistě také.  
Oceníme, když k nám budete ohleduplní a na závod přijedete v co největším počtu. 
Stačí jen nasednout do auta, vzít pár kamarádů a užít si krásný víkend, letos ve SKIAREÁLU KLOBOUK v Karlově.  
Jsme přesvědčeni, že zde budete spokojeni jak s vlastním sportovním výkonem, tak s pohodovou atmosférou. 
Těšíme se na Vás. 
 
Ing. Petr Kozáček 
Předseda organizačního výboru 

http://www.cuscz.cz/


       
   

        

 

 

                         

  
 

 
 

Rozpis závodu  

(Pro přesunutý závod z ANNABERGU do SKIAREÁLU KLOBOUK) 

 

Pověření:   SLČR OÚAD -Komise MASTERS, KOSÚ OÚAD T/Moravskoslezský, ČUS Bruntál 
Pořadatel:   TC PRADĚD ve spolupráci s SK ANNABERG a TJ Olympia Bruntál 
Patroni závodu:                 Jiří Drlík - JD Consulting, Regionální sdružení ČESKÉ UNIE SPORTU V BRUNTÁLE 

Název závodu:   ANNABERG OPEN MASTERS CUP 2017  
    Závody jsou součástí série závodů:                                                        

ČESKÝ POHÁR MASTERS, Moravia Silesian Masters Ski Cup, Ski Serie MASTERS 
       
Datum konání:   sobota 11. 3. – neděle 12. 3. 2017 
 
Místo konání:  SKI AREÁL KLOBOUK, Malá Morávka – Karlov pod Pradědem, 

http://www.skikarlov.cz/mapa/ 
 

 
Startující kategorie:  A ,B,C, U 18 a starší dle soutěžního řádu  OSÚ AD SL ČR pro 2016/17 
    závodníci budou startovat podle data narození od nejstaršího (C, B, A, U18). 
  
Disciplíny:                Sobota:   1/  Obří slalom jedno terčový – dvě kola všechny kategorie 

Neděle:   2/  Slalom - 2 kola všechny kategorie; jednotyčový 
     

Tech. provedení:  TC PRADĚD , SK ANNABERG 
 
Podmínky účasti:  pro všechny série závodů - platné členství v SLČR nebo ČUS, podepsané prohlášení 

závodníka.  
Pro závodníky ČP - platné členství v SLČR, úhrada licenčního poplatku, přidělení FIS Code 
(viz SŘ), prohlášení závodníka, splnění podmínek SŘ a PLZ a řádné přihlášení 

 
Přihlášky:   do středy 8.3.2017 20.00 hod 

elektronicky on-line na http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody 
nebo mailem na adresu: drlik7@seznam.cz   
(Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, rok narození, klub, mail adresu, telefon)

    
Startovné:   300 Kč na závodníka a start v GS 
    300 Kč na závodníka a start ve SL 

Startovné se bude vybírat při výdeji startovních čísel 
 
Pohoštění, raut:            100 Kč 
 
 
Závodní kancelář, místo pro presentaci, schůze a umístění oficiální tabule:   CHATA ZÁTIŠÍ  ve SkiAreálu KLOBOUK 
    

http://www.cuscz.cz/
http://www.skikarlov.cz/mapa/
http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody
mailto:drlik7@seznam.cz


       
   

        

 

 

                         

  
 

 
 

Jury:    Petr Houser, ředitel závodu 
    Alena Danihelková, technický delegát     
Činovnicí závodu:  Předseda org. výboru:   Petr Kozáček 

Komisař soutěže:   Jiří Drlík (602 524 145) 
ředitel závodu:    Petr Houser 

    tech. delegát:        Alena Danihelková 
    velitel tratí:    Petr Drápala Senior 
    Sekretář závodu:    Martina Brachtlová    
Ceny: Každý závodník na 1. až 3. místě ve třídě obdrží diplom, medaile 

Pro závod ANNABERG CUP 2017 v GS závodníci s nejlepším časem v kategorii U 18,  
A, B,C1_5, C6 a starší obdrží putovní pohár. Všichni účastníci závodu budou zahrnuti do 
losování o věcné ceny.  

Různé: - závodu je určen pro členy ČUS, SLČR případně členy lyžařských svazů Slovenska, Polska 
  - soutěží se podle pravidel LZ, soutěžního řádu SLČR OÚAD a KOSU OÚAD Ostrava 

- účast na závodech na vlastní nebezpečí 
                                   - za ztrátu (nevrácení) startovního čísla účtuje pořadatel 500 Kč    
    - zdravotní služba – HS Karlov pod Pradědem 
                                   - pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu 

Parkování -  na bezplatném parkovišti  Skiareál Klobouk 
Ubytování:   Pořadatel nezajišťuje. Přesto doporučujeme a je možné zajistit individuálně: 
    http://www.skikarlov.cz/ubytovani 

http://www.holzberg-jeseniky.cz/ 
http://www.paramon.cz/ 

Odvolání závodu:     do 9. 3. 2017 možno ověřit na webu 
  http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody, www.praded-info.cz 

nebo na +420 602 524 145 
Časový program: 
Níže uvedený časový program je pouze orientační.  JURY závodu jej změní, nebo potvrdí dle povětrnostních podmínek 
vždy na schůzi den před uskutečněním závodu. Oficiální časový program bude zveřejněný v závodní kanceláři. 
11. 3. 2917    8:00 – 8:45 Presentace a výdej startovních čísel 
  9:00 -  9:30 Prohlídka tratě  - 1. kolo GS 
  Dále dle informací pořadatele 
12. 3. 2017    
  8:00 – 9:00 Presentace a výdej startovních čísel 
  9:00 -    9:45 Prohlídka tratě – 1. kolo SL 
   Dále dle informací pořadatele   
Provoz lanovek:   Lanovka jezdí každý den od 8:00 hod 
 
 
!!!!  Druhý – opravený rozpis. 
 
V Bruntále dne 18. 2. 2017 
 
 
       Petr Houser                            Petr Kozáček                      Jiří Drlík   
      ředitel závodu                   předseda org. výboru                komisař soutěže 

 

http://www.cuscz.cz/
http://www.skikarlov.cz/ubytovani
http://www.holzberg-jeseniky.cz/
http://www.paramon.cz/
http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody
http://www.praded-info.cz/


 

 

PŘIHLÁŠKA 

ANNABERG MASTERS  OPEN CUP 2017 

(Upřednostňujeme  on line přihlášky přes WEB SL ČR. Pro ty, kteří nezvládají práci s webem je níže uvedený formulář). 

 

 

 
==================================================================== 

 
Datum konání:  11. – 12.3.2017 
 
Disciplíny:  OS, SL, /zakroužkujte ve které disciplíně budete startovat/ 
 
Místo konání :                           Ski  areál ANNABERG, Andělská Hora PSČ 793 31 

GPS souřadnice 50.070674, 17.389043 
Sjezdovka: U lesa, homologace 112/10/14 

 
 

 
 

Jméno : 
 
 

Příjmení : 
 
 

Rok narození : 
 
 

Lyžařský klub : 
 
 

     

Email + telefon : 
 
 

 
 
Poslat (do 8.3.2017) na:  drlik7@seznam.cz, 
 

 

mailto:drlik7@seznam.cz

