
  Rozpis závodu 
MADEJA Sport Cup – Mosty u Jablunkova 2012   

 

Pověření:       SLMS AD 

Pořadatel:     SKI Mosty, o. s.  

Název soutěže:  MADEJA Sport Cup     

Datum:   18. – 19. 2. 2012  

Start. kategorie:    přípravka a předžáci (ročníky 2001 – 2005) 

Disciplíny:   18.2.2012 1 x obří slalom 

19.2.2012  1 x obří slalom 

Tech. provedení:  SKI Mosty, o.s.,  ski areál Mosty u Jablunkova 
 

Přihlášky:   Do 16.2. do 20:00 hod              Pouze elektronicky!!!  

  Vyplněním online formuláře na stránkách  http://www.madejasportcup.cz.                    

Zkontrolujte si prosím, zda jste přihlášení v listině přihlášených zde..  

Pokud závodník nebude ve čtvrtek do 20,00 v listině přihlášených, pojede                

ve své kategorii na konci závodního pole.  

Startovné:  200,- Kč/závod 
 

Odvolání: Závod je možné zrušit do čtvrtka 16.2.2012. O této skutečnosti bychom vás 

informovali na stránkách www.madejasportcup.cz . Odvolání je také možno 

ověřit  na tel.: Martynek Alois 602 749 084 
 

Prezentace: 18.2.2012 ve SKI areálu Mosty u Jablunkova od 7:30 – 8:30 hod. – na 

terase v hotelu Grůň 

Dopolední skipasy na závody je možno zakoupit v pokladně za cenu 

150 Kč/závodník nebo doprovod/den. Skipasy lze rovněž zakoupit 

v pokladně za aktuální ceny dle ceníku. Zájemci, kteří se budou chtít 

zúčastnit i veřejného závodu, mají možnost si zakoupit skipas za cenu 

200,-Kč/ závodník/ den 

 

Časový program: sobota 18.2. 7:30 –  8:30     prezentace a vydání startovních čísel 

8:30 –  9:00   prohlídka tratě 

9:15            start první závodnice přípravky 

 

     neděle 19.2.    8:00 –  8:30     vydání startovních čísel 

8:30 –  9:00   prohlídka tratě 

9:15            start první závodnice přípravky 

30 minut po ukončení závodu budou vyhlášeny výsledky ze soboty, 

následně výsledky z neděle 
 

Činovníci závodu: ředitel závodu:             Alois Martynek 

    předseda org. výboru:  Ryszard Staszowski   

                                               sekretář:                       Vanda Martynková 
 

Různé:                           - účast na závodech na vlastní nebezpečí 

    - lékařské zajištění – Horská služba 

- za ztrátu nebo nevrácení startovního čísla účtuje pořadatel 500,- Kč 

                                               - soutěží se podle pravidel LZ, soutěžícího řádu OSÚ AD SLČR 

- pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu 
 

Chceme Vás také informovat, že mimo rámec MADEJA SPORT CUPU se v Mostech pojede v sobotu 

odpoledne od 12:30 veřejný dvoukolový závod v obřím slalomu BESKYDSKÝ POHÁR – viz propozice 

www.skimosty.cz a www.skimosty.eu . Pro zájemce je vyhlášena i kategorie BABY - ročník 2005 a 

mladší. Přihlášky pro tento závod posílejte na info@skimosty.cz  
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