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PROPOZICE ZÁVODU 
 

Mistrovství České republiky Masters 2016                
Český pohár Masters 2016 

 
 

Ještěd Liberec, sobota 5. března 2016 
 

Pořadatel:   SK Ještěd AD z pověření komise Masters OSÚ AD SLČR 
Technický pořadatel:  SK Ještěd AD 
Místo konání:   Ještěd, Pod Lany 
Homologace:   FIS 8214/09/06 
Datum konání:  5. 3. 2016 
Disciplíny:   2x Obří slalom, 1 kolo 
 
 

Jury:    Zdeněk Štefek, ředitel závodu 
    Michal Kárník, technický delegát 
     

Organizační výbor: 
 

Ředitel závodu:  Zdeněk Štefek 
Velitel trati:   Filip Svrček 
Časomíra:   Tomáš Lízler 

 

Informace:   Petra Kyselová: info@ad.skjested.cz 
 

Podmínky účasti:  platné členství v SLČR a úhrada licenčního poplatku, prohlášení 
závodníka, splnění podmínek SŘ a PLZ a řádné přihlášení. U 
zahraničních závodníků je nutné členství v národní lyžařské asociaci. 

 
Přihlášky: Elektronicky na adrese vysledky.czech-ski.cz, příp. mailem na 

adresu info@ad.skjested.cz 
Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, příp. 
název lyžařského oddílu 

 
Uzávěrka přihlášek:  středa 2. 3. 2016 - 18:00 
 
 

Zrušení/přeložení závodu: čtvrtek 3. 3. 2016 mailem + info na webech www.ad.skjested.cz a 
vysledky.czech-ski.cz 

 

Ubytování:    Individuálně  
    http://www.liberec-ubytovani.cz/ 

http://www.skijested.cz/sluzby-areal-ski-jested-3/ubytovani-ski-areal-jested-zima.html 

     
Parkování:    P4 (televizní cesta) prostor za tunelem 
 

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

 
 

Kategorie:     muži  A1 – A5   
B6 – B… 

     ženy C1 – C… 
 Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit u ČPM jednotlivé třídy podle 

počtu přihlášených závodníků v souladu s platným SŘ 
 

http://www.ad.skjested.cz/
http://www.liberec-ubytovani.cz/
http://www.skijested.cz/sluzby-areal-ski-jested-3/ubytovani-ski-areal-jested-zima.html
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Startovné: 550,- Kč/hlava, startovné zahrnuje mimo vlastní závody i občerstvení 
(oběd – polévka + hlavní jídlo) 

 Za ztracené/neodevzdané startovní číslo 500,- Kč 
 
Lanovky: sleva 20 % na celodenní permanentku, prodej u prezentace 
 

Ceny: 2D s.r.o. ČPM - každý závodník na 1. až 3. místě ve vyhlášené třídě obdrží 

diplom + věcné ceny 
 MČRM  - každý závodník na 1. až 3. místě v dané třídě obdrží medaili 

a diplom. 
 Mistrem ČR Master může být vyhlášen pouze závodník z ČR (státní 
příslušnost). 

  
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 
500,- Kč. V případě kladného vyřízení se vklad vrací. 

 

První pomoc: Horská služba Ještěd 
 
 
Časový rozpis: 

 
Zahájení provozu vleku:         8:00 
 

 Výdej startovních čísel:       7:45 -  8:45       závodní kancelář (zázemí skokanských můstků) 

 

 Prohlídka tratě ČPM:    8:45 -  9:15 
 

 Start ČPM:      9:30   podle data narození v obráceném pořadí, C, B, A 
 

 Prohlídka tratě MČRM: cca 45 minut po dojetí posledního závodníka 
 

 Start MČRM: cca 45 minut po zahájení prohlídky 
 

 Vyhlášení výsledků:  cca 60 minut po dojetí posledního závodníka v místnosti 
prezentace 

 
 

 
 


