
                                    
 

               

PROPOZICE 
 

NÁZEV ZÁVODU:   LIPENSKÁ VARIANTA - GS + vyřazovací slalom 
 
DRUH ZÁVODU: VEZ  
 
TERMÍN:    12.03.2016 
 
POŘADATEL:    Ski Club Lipno ve spolupráci: 

Skiareál Lipno, Skiklub Chlum a Ski Team Budweis 
 
KATEGORIE: nejmladší kategorie vyhlašovány po jednotlivých ročnících 2012- 

2011-2010-2009-2008  - slalom se pojede od U10 
 

U10               PŘÍPRAVKA                      (9 - 10 let)          2006-2007 
U12  PŘEDŽACTVO  (11-12 let) 2004- 2005 
U14  ML. ŽACTVO  (13-14 let) 2002-2003 
U16  ST. ŽACTVO  (15-16 let) 2000-2001 
U18  ML. JUNIOŘI  (17-18 let) 1998-1999 
U29  SKOROSENIOŘI  (19-29 let) 1995-1997 
DOSPĚLÍ 
Kategorie dospělých jsou rozděleny 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 
Umístění závodníků v bude započítáno do celkového hodnocení Ski Serie 
Masters. 

 V případě menšího počtu závodníků může zvláště při slalomu 
pořadatel sloučit věkové kategorie. 

 
DISCIPLÍNY:    sobota - obří slalom (2 kola) 

- slalom vyřazovací ( terčové branky cca13m) 
 

TECHNICKÉ PROVEDENÍ:  Ski Club Lipno ve spolupráci: 
Skiareál Lipno, Skiklub Chlum a Ski Team Budweis 

 
MÍSTO KONÁNÍ:   Skiareál Lipno, sjezdovka č. 1 var. č. 3  GS + SL 
 
PODMÍNKY ÚČASTI: - závodí se podle pravidel lyžování SLČR 

-ve všech kategoriích musí být každý závodník vybaven ochrannou přilbou 
-pořadatel doporučuje ochranu páteře (páteřák) 
-pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu, tréninku atd. 

     - za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel 500,- Kč   
 
STARTOVNÉ:  OS + SL   350 Kč za obě disciplíny 

pouze OS 250 Kč  
pouze SL 200 Kč 
Pozor na včasné přihlášení. Kvóta pro obřák je 190 lidí a pro slalom 100 
závodníků 
Startovné se bude vybírat při výdeji startovních čísel. 

 
PŘIHLÁŠKY:     emailem na: skiklubchlum@strechypruher.cz    
 

- předmět přihláška Lipenská Varianta 



                                    
 

               

- uvést disciplíny  
- nutné uvést jméno vedoucího klubu a jeho telefon či emailový kontakt. 
 
Příjmení + Jméno ročník klub 
   

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:    čtvrtek 10.03.2016  do 19:00 hod.  
 
 
ODVOLÁNÍ, PŘESUNUTÍ:  čtvrtek 10.03.2016  do 12:00 hod. 

  
info. na tel. čísle: +420 602 615 015. 
Pořadatel si s ohledem na sněhové podmínky vyhrazuje právo na změnu provedení 

závodu 

 

PREZENTACE:  prezentace  bude v klubovně 1.patro Chata Lanovka (u parkoviště)  od 8.00 do 
9.15 hod 
 (GPS souřadnice 48°38'37.58"N, 14°13'16.22"E). 

 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM:   sobota  
 OS - prohlídka tratě  9:00- 9:30 hod.   

start 1. kola  10:00 hod  (dle počtů startujících možná změna na 9:45) 
druhé kolo začíná cca. 40 minut po dojetí 1. kola v závislosti na přestavbě a 
prohlídce trati. 
 

 Sl - prohlídka tratě  13:00 - 13:30 hod.   
start 1. kola  13:30 hod   
 
 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu. 

 
UBYTOVÁNÍ:    Informace o ubytování na:  www.zima.lipnoservis.cz 
 
INFORMACE: Andrea Štětková      astetkova@cag.cz                          602 615 015 

Jakub Prűher           skiklubchlum@strechypruher.cz      602 749 793 
 
 
DALŠÍ INFORMACE: Každý startující a trenéři více než 5 závodníků obdrží speciální kartu Lipno Card 

se slevou na skipas 30% 
 
 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR:    Ředitel závodu :  Andrea Štětková 

Velitel tratí :   Jakub Prűher 
Ředitel areálu:  Petr Dušek 
Velitel časomíry: Miroslav Strnad - Results 

 
ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:   MUDr. Petr Řehoušek - Horská služba 
 
 
ZVLAŠTNÍ USTANOVENÍ :   Vyhlášení výsledků:  

cca 60 min po dojetí závodu – před Chatou Lanovka. 
 

DALŠÍ INFORMACE :    Za ztrátu u startovního čísla se účtuje 500 Kč. 
Parkování - parkoviště přímo u dolní stanice lanovky zdarma. 
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti změnit disciplínu.  

 


