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MEZINÁRODNÍ ZÁVODY FIS - CIT 2015 
ZADNÍ TELNICE  7. – 8. BŘEZNA 

 
Rozpis závodu: 

 
Pořadatel :      SKI Klub Telnice  

Termín závodu a místo :    7. - 8. 3 2015  / Zadní Telnice (www.ski-telnice.cz)  

  

Trať :      “SLALOMÁK”  

Disciplína :     2 x slalom 

Kategorie                               ročník1998 a starší -     juniorky a ženy 

- junioři a muži 

 

Přihlášky :    1/ online:  http://vysledky.czech-ski.cz  

2/ na formuláři FIS na email : zavody-telnice@seznam.cz  

 

Uzávěrka přihlášek : 4.3. 2015  

 

Startovné :   350,- CZK  

bude vybíráno za přihlášeného a losovaného závodníka,  

Závodníci s méně než 45,00 body FIS ve slalom v poslední  

platné LB startovné neplatí. 

 

Ubytování :   omezené ubytovací kapacity přímo ve středisku –  

    Kontaktujte pořadatele na : zavody-telnice@seznam.cz 

 

Závodní kancelář :   Chata Olympie - www.chataolympie.cz 

 

 

Různé :    závodí se dle pravidel lyžařských závodů SL ČR  

 pro účast českých závodníků platí bod 5.3.1.7 Soutěžního řádu  

    OSÚ AD SL ČR – v případě velkého počtu přihlášených mají  

    přednostní právo startu závodníci s trvalým bydlištěm mimo  

    horská střediska (nutno doložit průkazem totožnosti) 

vstup na závodní trať pouze závodníci a akreditovaní trenéři  

 

 

informace o případném odvolání závodu bude sdělena na uvedené kontakty a to ve středu 

4.3.2015 do 18:00 a dále na webu SLČR i Ski areálu Telnice 
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Hlavní funkcionáři závodu: 
 

předseda organizačního výboru :   Ing. Jan Škopek janskopek@seznam.cz 

      Slezska 109  

       Prague 3 Post Code 130 00 CZE 

Cell phone: +420 731106235 

 

technický delegád FIS :    Záhrobský Petr (1037) 

ředitel závodu :     Ing. Lukšík Ladislav 

technické zabezpečení/velitel trati:   Příhoda Tomáš  

zdravotní zabezpečení :    Horská služba Telnice  

měření závody/výsledky :    měření SKI klub Telnice 

sekretář závodu :     Lanková Petra 

 

rozhodčí na startu :     Kožíšek Ladislav 

rozhodčí v cíli :     Macháčková Dagmar 

 

 

časový program : 

 
Od středy 4.3. 2015 svah “Slalomák” bude možné využít bezplatně k tréninku od 10:00 h. 

Časový plán dle zájmu o tréninky upřesníme na uvedené kontakty po 

registraci na treninky na email : zavody-telnice@seznam.cz   

 

Pátek 6.3.2015    17,00 – 19,00   prezentace  

  19,45   porada vedoucích družstev a losování startovních čísel   

  Závodní kancelář – chata OLYMPIE (www.chataolympie.cz) 

 

Sobota 7.3.2015  8,30 – 9,00  prohlídka I. kola SL-  ženy 

   8,45 – 9,15  prohlídka I. kola SL-  muži 

   9,30   start 1. kola ženy , následně start 1. kolo muži  

   11,45 – 12,15  prohlídka II. kola SL-  ženy 

   12,00 – 12,30 prohlídka II. kola SL-  muži 

   12,40  start II. kola ženy , následně start II. kolo muži 

   vyhlášení vítězů 30 min po dojetí posledního závodníka 

18,00  porada vedoucích družstev a losování startovních čísel   

  Závodní kancelář – chata OLYMPIE (www.chataolympie.cz) 

 

 

Od 20,30 společenský večer – Chata OLYMPIE 

 

 

 
 

 

Program na neděli 8.3.2015 bude stejný jako v sobotu 7.3.2015 

mailto:janskopek@seznam.cz
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Jak se k nám dostanete :  

 

 
 

 

Mapa areálu : 

 
 

Připravujeme : 

 

 

 
 

 21. března 2014 
http://www.telnickyrohlik.cz/ 
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FIS CITIZEN´S RACE  2015 
ZADNÍ TELNICE  7. – 8. MARCH 

 
Race information: 

 
Organizer :      SKI Klub Telnice  

Terms and location :     7. - 8. 3 2015  / Zadní Telnice (www.ski-telnice.cz)  

  

Course :     “SLALOMÁK”  

Disciplines :     2 x slalom 

Categories :                               born1998 and earlier -     ladies and juniors 

- men and juniors 

 

Oficial entries :  1/ online:  http://vysledky.czech-ski.cz  

2/ via email: zavody-telnice@seznam.cz (use official FIS entry form)   

 

Deadline of entries: : 4.3. 2015  

 

Entry fee :   20,- EUR  

per competitor and race, payable at the registration 

 

Accomodation : limited accommodation capacity directly at the SKI center  –  

   Please, contact organizer for information: zavody-telnice@seznam.cz 

 

Race office :   Chata Olympie - www.chataolympie.cz 

 

 

Terms of presence :  Competitors with valid FIS licence issued by the respective  

    National SKI association according to FIS/CIT rules and quotas 

 QUOTAS per Natios: - AUT, FRA, GER, ITA, SUI  15 competitors 

               -  BEL, GBR, NED, SLO, SPA 12 competitors 

               -  POL – 30 competitors (only 12 with free lift ticket) 

               -  SVK – 30 competitors (only 8 with free lift ticket) 

    - Other nations:  8 competitors  

 

Information about aventually cancellation of the race at TELNICE will be announced to 

the participating National SKI association on Wednesday 4.3.2015 at 18:00 and on the  web 

of Czech SKI association or Ski area Telnice (www.ski-telnice.cz). 
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Main officials: 
 

Official contact of organizer :   Ing. Jan Škopek  email: janskopek@seznam.cz 

      Slezska 109  

       Prague 3 Post Code 130 00 CZE 

Cell phone: +420 731106235 

 

TD FIS :      Záhrobský Petr (1037) 

Race director :     Ing. Lukšík Ladislav 

Chief of course :     Příhoda Tomáš  

Medical assistance :     Mountain Rescue Telnice  

Timing / results :     timing  of SKI klub Telnice 

Race secretary :     Lanková Petra 

 

Start referee :     Kožíšek Ladislav 

Finish referee :     Macháčková Dagmar 

 

 

Timetable : 

 
From Wednesday 4.3. 2015 race course “Slalomak” will be available for trainings every day  

from 10:00 a.m. (trainings are out of charge in SKI center Telnice. 

Just buy daily ski-pass). 

                                    For training register via emai : zavody-telnice@seznam.cz 

  

 

Friday 6.3.2015    17,00 – 19,00   Registration (hotel Olympie) 

  20,00   Team captains meeting and draw 

  Race office – hotel OLYMPIE (www.chataolympie.cz) 

 

Saturday 7.3.2015   8,30 – 9,00  Course inspection I. run SL-  ladies 

    8,45 – 9,15  Course inspection I. run SL-  men 

    9,30   Start – 1
st
  run ladies , than start – 1

st
 run  men  

    11,45 – 12,15   Course inspection II. run SL-  ladies 

    12,00 – 12,30  Course inspection II. run SL-  men 

    12,40  Start – 2
nd

  run ladies , than start  – 2
nd

 run  men 

    Prize giving ceremony will be 30 min after the last racer 

18,00  Team captains meeting and draw 

Race office – hotel OLYMPIE (www.chataolympie.cz) 

 

 

     from 20,30   banquet  – hotel OLYMPIE 

 

 

 

Timetable for Sunday 8.3.2015 will be identical to Saturday 7th February 2015.  
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mailto:zavody-telnice@seznam.cz
http://www.chataolympie.cz/
http://www.chataolympie.cz/


 

 

 www.ski-telnice.cz  

 

 

How to reach Telnice :  

 

 
 

 

Map of Ski center : 

 
 

Preparing : 

 

 

 
 

                                          21.3 2014 
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