
 
 

   

 

 

 
TELNICE CUP 2019 

 
 

závody v OS 
 

Ski areál Telnice, 12.-13.1.2019 

 

 
Závody jsou započítány do SKI SERIE MASTERS 

- Českého poháru  
============================================================= 

Propozice závodu 
Pověření:      OSÚ AD SLČR – Komise Masters 
 
Pořadatel: Ski Club Masters, Ski Klub Telnice a SportGroup.cz 
 
Technické zajištění: Ski Club Masters, Ski Klub Telnice, Ski areál Telnice a SportGroup.cz 
 
Místo konání:    Ski areál Telnice 
 
Datum konání : 12. – 13. 1. 2019 
 
Disciplíny : Sobota - Obří slalom (2 kola) 
 Neděle - Obří slalom (2 kola) 
 
Činovníci závodu: Předseda OV:  Milan Špatenka 

Ředitel závodu:  Šimon Mastný 
Velitel tratí:   Jindřich Holinger 
Velitel časomíry:  Jan Škopek 

 
Informace: Šimon Mastný, simon.mastny@skiclubmasters.cz, 724 279 379 

www.ski-masters.cz, www.czech-ski.com 
 

Pravidla závodu: Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů a podle Soutěžního řádu Masters 
OSÚ AD SLČR. Závodu se mohou zúčastnit muži a ženy starší ročníku 1988 
(resp. 2002) včetně. 

 Kategorie jsou podle věku : 
 Ženy C1 – C11 (30 let a více) - po 5 letech  
 Muži B6 – B12 (55 let a více) - po 5 letech 
 Muži A1 – A5 (30 až 54 let) - po 5 letech 
 Open ženy OŽ (16 až 29 let) 
 Open muži OM (16 až 29 let) 

 Závodníci budou startovat podle data narození od nejstaršího (C, B, A, O). 
 Umístění závodníků v bude započítáno do celkového hodnocení Ski Serie 

Masters - Českého poháru. 
  
Přihlášky:  Online: www.ski-masters.cz, http://vysledky.czech-ski.cz/masters/zavody 

Uzávěrka přihlášek :   středa, 9.1. 2018, 20:00 
 
Startovné:  300 Kč na závodníka a start v závodu OS 
Ski pas:  300 Kč/den 

Startovné se bude vybírat při výdeji startovních čísel. 
 
Prezentace: Prezentace a vyzvednutí startovních čísel bude v budově Ski klubu – u cílového 

prostoru



 
 

   

 

 
Časový rozvrh:  

Pátek    20:00  Schůze vedoucích družstev (budova Ski klubu) 
 
Sobota    8:00 - 9:00 prezentace + vydávání startovních čísel (budova Ski klubu) 
  8:45 - 9:15  prohlídka 1. kola OS 
  9:30     start 1. kola slalomu 
  11:15 -11:30  prohlídka 2. kola OS 
  11:45    start 2. kola 
 
Neděle  8:00 - 9:00 prezentace + vydávání startovních čísel (budova Ski klubu) 
  8:45 - 9:15  prohlídka 1. kola OS 
  9:30     start 1. kola slalomu 
  11:15 -11:30  prohlídka 2. kola OS 
  11:45    start 2. kola 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu. 
 
Vyhlášení výsledků: 40 minut po dojetí závodu – Restaurace Tereza 
 Průběžné výsledky - na oficiální tabuli u Restaurace Tereza 
  

Ceny : Vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni.  
Pro všechny závodníky proběhne losování hodnotných cen dle startovních čísel 
po skončení závodu a vyhlášení výsledků. 

 

Trénink: Individuálně. 
 

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. Pro závod je povinná 
homologovaná ochrana hlavy a doporučujeme chránič páteře homologovaný 
pro sjezdové lyžování. 

 

První pomoc : Horská služba Telnice. 
 

Protesty : Všechny protesty se předkládají písemně v cíli současně s vkladem 500,- Kč dle 
platných PLZ odst. 644. V případě kladného vyřízení se vklad vrací. 

 

Ubytování: Individuálně. 
 
Další informace: Za ztrátu u startovního čísla se účtuje 500 Kč. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit disciplíny v případě nutnosti. 
Přihlášením a účastí na závodu souhlasí závodníci, činovníci, doprovod i diváci 
s pořizováním fotografií a zvukových a zvukově obrazových záznamů své 
osoby. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být 
pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to 
bezplatně. 

 Parkování – zcela zdarma na kraji silnice u budovy Ski klubu.. 
 Případné odvolání závodu: do čtvrtka 10.1.2019, 20:00 hod – viz www.ski-

masters.cz, www.czech–ski.com. 
 Souběžně se pojede veřejný závod pro nečleny SLČR. 
  


