
 
        

        

 

 

                         

   

 
 

  

J  D  C o n s u lt in g  ©  

  

Celorepublikový závod Masters   

ANDĚLSKÁ HORA  18. – 21.3.2021 
 
Pověření:   SLČR OÚAD  
Pořadatel:   SK ANNABERG, z.s. 
       
Datum konání:   19.3  -  21.3 2021 
 
Místo konání:    Ski  areál ANNABERG, Andělská Hora  

GPS souřadnice 50.070674, 17.389043 
Sjezdovka: U lesa, homologace 112/10/14 
 

Startující kategorie:  A ,B,C, U 18 a starší dle soutěžního řádu  OSÚ AD SL ČR pro 2020/21 
    závodníci budou startovat podle data narození od nejstaršího (C, B, A, U18). 
   
Disciplíny:   pátek:      měřený trénink obří slalom 

Sobota:     dvoukolový závod Slalom  
Neděle:     dvoukolový závod obří slalom 

     
Tech. provedení:  SK ANNABERG 
 
Podmínky účasti:  pro všechny série závodů - platné členství v SLČR nebo ČUS, podepsané prohlášení 

závodníka.  
Pro závodníky ČP - platné členství v SLČR, úhrada licenčního poplatku, přidělení FIS Code 
(viz SŘ), prohlášení závodníka, splnění podmínek SŘ a PLZ a řádné přihlášení 

 
Přihlášky:   do 18.3.2021 20.00 hod 

elektronicky on-line na http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody 
nebo mailem na adresu: drlik7@seznam.cz   
(Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, rok narození, klub, mail adresu, telefon) 
(možnost přihlášky i na místě při prezentaci) 
    

Poplatky:   podrobné informace na webu www.annabergski.cz 
 
Závodní kancelář, místo pro presentaci, schůze a umístění oficiální tabule:  Stan v cílovém prostoru areálu 
 
Jury:    Drápala Petr Junior, ředitel závodu 
    Roman Podgrabinský, technický delegát 
     
Činovnicí závodu:  Předseda org. výboru:   Ing. Petr Kozáček 
    Ředitel závodu:    Petr Drápala Junior 
    Technický delegát:        Roman Podgrabinský 
    velitel tratí:    Petr Drápala Senior 
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Ceny: Každý závodník na 1. až 3. místě ve třídě obdrží diplom, medaile, závodníci s nejlepším 

časem v kategorii U 18, A, B,C1_5, C6 a starší obdrží putovní pohár.   
 
Různé: - závodu je určen pro členy ČUS, SLČR  
  - soutěží se podle pravidel LZ, soutěžního řádu SLČR OÚAD a KOSU OÚAD Ostrava 

- účast na závodech na vlastní nebezpečí 
                                   - za ztrátu (nevrácení) startovního čísla účtuje pořadatel 500 Kč    
    - zdravotní služba – Horská  služba, Zdravotnická služba Bruntál 
                                   - pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu 

Parkování -  na bezplatném parkovišti Skiareál Annaberg  
 
Ubytování:   Pořadatel doporučujeme a zajisťuje  individuálně: 
    Ing. Petr Kozáček tel: 602 520 553                     
 
Odvolání závodu:     do 18. 3. 2021 možno ověřit na webu 

http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody, nebo na +420 777 048 156,  
případně www.Annabergski.cz  

 
Časový program: 
Níže uvedený časový program je pouze orientační.  JURY závodu jej změní, nebo potvrdí dle povětrnostních podmínek 
vždy na schůzi den před uskutečněním závodu.  
Oficiální časový program bude zveřejněný v závodní kanceláři. 
 
19.3. 2021 8:00 – 14:00 Trénink SL, GS 
 
20. 3. 2021   7:00 – 8:45 Prezentace a výdej startovních čísel 
  9:00 -  9:30 Prohlídka tratě  - 1. kolo slalomu 
  9:45  Start prvního závodníka slalomu 
  11:00 – 11:30    Prohlídka  2. kola slalomu 
  12:00  Start 2 kola slalomu 
   
21. 3. 2021   7:00 – 8:45 Presentace a výdej startovních čísel 
  9:00 -  9:30 Prohlídka tratě  - 1. kolo obřího slalomu 
  9:45  Start prvního závodníka slalomu 
  11:00 – 11:30    Prohlídka  2. kola obřího slalomu 
  12:00  Start 2 kola obřího slalomu 
  
Předpisy COVID-19 
- Organizační výbor přijímá nezbytná opatření k ochraně zdraví účastníků závodu: 
 
Pro závod je utvořena „ bublina „  

1. Ve SKI areálu Annaberg viz. foto, který je relativně malý se dvěma vleky, ( v areálu není sedačková lanovka) 
dvěma sjezdovkami a pouze  jedním vjezdem na kontrolované parkoviště. Vjezd do areálu je povolen pouze 
závodníkům, trenérům, u dětí doprovodu a činovníkům závodu. Závodníci a trenéři  a ostatní účastníci jsou 
povinni předložit kontrole u vjezdu: 
 negativní antigenní test ne staršího 24 hod  
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 prohlášení závodníka a trenéra viz níže 
 podstoupit bezkontaktní měření teploty 
 

2. ubytování účastníků je zajištěno a povoleno za dodržení přísných hygienických podmínek pouze v níže uvedených 
hotelech: 

a. Hotel Paramon - uzavřené zařízení zajišťující ubytování a stravu 
b. Hotel Anděl -       uzavřené zařízení zajišťující ubytování a stravu 

 
Při příjezdu do ubytování je nutné předložit: 

 negativní antigenní test ne staršího 24 hod  
 prohlášení závodníka a trenéra viz níže. 

 
  
- Použití respirátorů je vyžadováno ve všech vnitřních prostorách i venku (např. v prostoru startu, v cíli a na vleku, při 
slavnostním předávání cen).  
- Závodníci jsou před startem rozděleni do skupin, maximálně po 30 závodnících. Organizaci zajišťuje pomocník startéra. 
Skupiny jsou umístěny před startem do předem vymezeného prostoru. 
- Všichni účastníci jsou povinni udržovat odstup - vzdálenost alespoň 2 metry. 
- Před vstupem do jakéhokoli vnitřního prostoru (např. prezentace, restaurace) si 
  vydezinfikujte ruce. 
- Pokud se cítíte špatně, zůstaňte doma. 
- Žádní diváci nejsou povoleni. 
- Všechna tato pravidla jsou platná v celém areálu, na hotelech.  
- Závodníci a jejich doprovod - trenéři  jsou povinni tato pravidla dodržovat.  V případě nedodržování pravidel / 
respirátor, rozestupy/ má organizátor právo vyloučit závodníka, trenéra ze závodu 
Organizační výbor bude respektovat všechna bezpečnostní pravidla oznámená příslušným ministerstvem zdravotnictví 
tak, aby se předešlo jakémukoli riziku. 
 
Upozornění COVID-19 
Závody můžou být bezpečné, pokud se budou všichni účastníci chovat odpovědně a ohleduplně. 
Řiďte se pokyny organizačního výboru! 
 
 

 
 
 
 
 
        Petr Drápala                                         Ing Petr Kozáček          
            ředitel závodu                       předseda organizačního výboru            
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