KARETA CUP 2017

VRBNO POD PRADĚDEM
21. – 22.1.2017

Vážení sportovní přátelé,

MASTERS závodníci, vyznavači aktivního života, milovníci bílého sportu a alpských disciplín.
Po úspěšném závodě v SG , GS a SL, který se jel ve Vrbně pod Pradědem v roce 2015, přidělil
SL ČR pořádání vrcholového závodu MČR MASTERS 2016 do SKIARENY VRBNO pod
PRADĚDEM.
Všichni jsme se těšili na reprízu závodů na krásných tratích. Povětrnostní podmínky,
nedostatek vody, ale hlavně „ ne zima 2016 “ neumožnily organizátorům zrealizovat tyto
vrcholové závody ve Vrbně.
Pro MČR 2016 jsme však našli náhradní řešení na BUKOVÉ HOŘE. Vše tak dopadlo dobře.
Navíc jsme homologovali nový kopec pro SG, což je pro MASTERS závodníky dobrá zpráva.
Letošní zima začíná dobře a já věřím tomu, že ve Vrbně pod Pradědem se setkáme na
dlouhých lyžích a užijeme si rychlosti na pohodovém závodě, u kterého bude stejně jako
v roce 2015 kladen ze strany organizátorů důraz na zajištění špičkové sportovní i společenské úrovně. Na shledání na „
ANDĚLCE těší
Ing. Jiří Drlík, MBA
Komisař soutěže MSMC

Lyžařky, lyžaři, závodníci,
aktivní sportovci jsou lidé pozitivně naladění a kromě porovnávání si momentální sportovní formy se velmi rádi pobaví a
taky rádi pobaví své kamarády. Ke všem těmto činnostem vám připravíme vhodné podmínky a příjemné prostředí. Svatý
Martin k nám letos přijel na bílém koni a jistojistě je to příznak, že zimy budou opět krásné bílé. Realizační tým pro
KARETA CUP 2017 je připraven a vy jistě také. Stačí jen nasednout do auta, vzít pár kamarádů a užít si krásný víkend ve
Vrbně pod Pradědem. A pokud nebudete spokojeni s vlastním výkonem, tak si můžete přijet potrénovat každé úterý od
18 hod v trati GS postavené právě pro vás.
Těšíme se na vás.
Ing. Zdenek Němec
Předseda organizačního výboru

Rozpis závodu
Pověření:
Pořadatel:
Tech. provedení:
Patroni závodu:

SLČR OÚAD -Komise MASTERS , KOSÚ OÚAD T/Moravskoslezský, ČUS Bruntál
SK ANNABERG, TJ Olympia Bruntál
SK ANNABERG
SANO o. s., Regionální sdružení ČESKÉ UNIE SPORTU V BRUNTÁLE

Název závodu:

KARETA MASTERS CUP VRBNO 2017
Mistrovství MORAVY 2017 – AD MASTERS
Závody jsou součástí série závodů:
ČESKÝ POHÁR MASTERS, Moravia Silesian Masters Ski Cup, Ski Serie Masters

Datum konání:

sobota 21. 1. – neděle 22. 1. 2017

Místo konání:

Ski Aréna Vrbno pod Pradědem
GPS souřadnice , 50°6'37.631" N, 17°22'48.005" E
Sjezdovka číslo: ANDĚLKA , homologace 112/10/14, 109/02/13, 108/02/13

Startující kategorie:

A ,B,C, U 18 a starší dle soutěžního řádu OSÚ AD SL ČR pro 2016/17
Závodníci budou startovat podle data narození od nejstaršího (C, B, A, U18).

Disciplíny:

Sobota: 1/
2/
Neděle: 3/
4/

Podmínky účasti:

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

Přihlášky:

do středy 18.1.2017 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 a klub)

Startovné:

250 Kč na závodníka a start v SG,GS
300 Kč na závodníka a start ve SL
100 Kč na závodníka a přihlášku do hodnocení AK
Startovné se bude vybírat při výdeji startovních čísel

Pohoštění, raut :
Ski pas :

100 Kč
300 Kč / den

Super G – jedno kolo všechny kategorie
Obří slalom jedno terčový - jedno kolo všechny kategorie
Slalom - 2 kola všechny kategorie; jednotyčový
Alpská kombinace (AK) - SG + 1. kolo SL – všechny kategorie

Jury:

Petr Houser, ředitel závodu
Jiří Černý, technický delegát
Jiří Drlík, arbitr

Činovnicí závodu:

Předseda org. Výboru:
Komisař soutěže:
Ředitel závodu:
Tech. delegát:
Velitel tratí:
Sekretář závodu:

Ceny :

Každý závodník na 1. až 3. místě ve třídě obdrží diplom, medaile
Pro závod KARETA CUP v GS závodníci s nejlepším časem v kategorii U 18,
A, B,C1_5, C6 a starší obdrží putovní pohár

Různé:

- závodu je určen pro členy SLČR případně členy lyžařských svazů Slovenska, Polska
- soutěží se podle pravidel LZ, soutěžního řádu SLČR OÚAD a KOSU OÚAD Ostrava
- účast na závodech na vlastní nebezpečí
- závodník musí mít na SG lyže delší než 180 cm (ženy), resp. 185 (muži).
- za ztrátu (nevrácení) startovního čísla účtuje pořadatel 500 Kč
- zdravotní služba – HS, MUDr. Robert Abbafy
- pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu
Parkování - na bezplatném parkovišti Skiaréna Vrbno – přímo pod nástupní stanicí a
restaurací Andělka.

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje, je možné zajistit individuálně, Hotel Centrum Stone
Mobil: 777 726 036, www.centrumstone.cz, e-mail: recepce@centrumstone.cz
Dále je možné ubytování hledat na:
http://vrbno-pod-pradedem.ceskehory.cz/ubytovani/ , nebo
http://www.penzionuhradilu.cz/ubytovani.php ( 200 m od sjezdovky)

Zdenek Němec
Jiří Drlík, tel (602 524 145)
Petr Houser, tel (602 719 204)
Jiří Černý
Petr Drápala Senior
Růžena Urbanová

Závodní kancelář, místo pro presentaci, schůze a umístění oficiální tabule:
Restaurace ANDĚLKA - SKI ARENA v prostoru cíle
Odvolání závodu:

do 19. 1. 2017 možno ověřit na webu
http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody, nebo na +420 602 524 145

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.
20. 1. 2017

17:00

schůze, losování, vytvoření startovní listiny SG a GS

21. 1. 2917

8:00 – 8:45
9:00 - 9:30
10:00
12:00 – 12:30
13:00
15:00 – 17:00
16:00 – 17:00
17:00

Presentace a výdej startovních čísel
Prohlídka tratě SG
Start prvního závodníka SG – Startuje se na pevné časy – interval 45 sec.
Prohlídka GS
Start prvního závodníka GS
RAUT v prostorách restaurace ANDĚLKA
Zveřejnění a vyhlášení výsledků SG A GS – PŘED RESTAURACÍ ANDĚLKA
schůze, losování, vytvoření startovní listiny SL

8:00 – 9:00
9:00 - 9:45
10:00
12:30 – 13:00
13:15
15:30

Presentace a výdej startovních čísel
Prohlídka tratě – 1. kolo SL
Start prvního závodníka
Prohlídka tratě – 2. kolo SL
Start prvního závodníka 2. Kola SL
Zveřejnění a vyhlášení výsledků SL a AK, oficiální ukončení závodu
– PŘED RESTAURACÍ ANDĚLKA

22. 1. 2017

Provoz lanovek:

Lanovka jezdí každý den od 8:00 hod

V Bruntále dne 30. 11. 2016

Petr Houser
ředitel závodu

Zdenek Němec
předseda org. výboru

PŘIHLÁŠKA

KARETA CUP 2017

====================================================================
Datum konání :

21. – 22.1.2017

Disciplíny:

SG, OS, SL, AK

Místo konání :

Ski Areál Vrbno pod Pradědem

(zakroužkujte ve které disciplíně budete startovat)

Jméno :
Příjmení :
Rok narození :
Lyžařský klub :

Poslat (do 18.1) na:

drlik7@seznam.cz

