
 XXXX.ročník Veřejného závodu veteránů    

 
v obřím slalomu „Memoriál Honzy Žemličky“ 

 
 

Závod je započítán do SKI SERIE MASTERS - Českomoravského poháru  

 
Pořadatel :   T. J. Sokol Frýdštejn, TJ. Sokol Malá Skála, Ski Club Masters, SportGroup.cz a Ski areál 

Kamenec 
                       

Datum a místo konání :  sobota 11. února 2017 v 9.30 hod. Ski areál Kamenec – Jablonec nad Jizerou   
 

Disciplína :   Obří slalom - 2 kola, muži a ženy (po dojetí OS se pojede závod v SG a v neděli závod v SL) 
 

Kategorie dospělých : -  ženy  30 (ročník 1986 a starší) - ∞ let, vždy po  5-ti letech 
       -  muži  30 (ročník 1986 a starší) - ∞ let, vždy po  5-ti letech 
       -  open ženy i muži  –  ročník narození 1998 -1987 
      V případě menšího počtu závodníků může pořadatel sloučit věkové kategorie. 
      Závodníci budou startovat podle data narození od nejstaršího (C, B, A, O). 
                       

Přihlášky :   -  e-mail : prihlasky@skiclubmasters.cz  
-  nejpozději do středy 8.2.2017, 20:00. 

   V přihlášce uveďte rok narození, telefon, e-mail a klubovou příslušnost  
                      

Startovné :     300,- Kč na místě  (odpolední SG - 200 Kč  a nedělní SL – 300 Kč)  
  Závodníci si mohou zakoupit skipas za zvýhodněnou cenu (sleva 20%). 
 

Prezentace a výdej start. čísel :   11.2.2017  od 8.15  do 9.00  hodin v restauraci v budově dolní stanice 
 

Prohlídka tratě : 8.45  -  9.15 hod. s lyžemi na nohou 
 

Start závodu : OS - start v 9.30 hod.,  start 2. kola cca 45 min. po ukončení  1.  kola. 
   SG - start po dojetí OS - cca v 14:30 
   SL - neděle - start v 9:30 
 

Vyhlášení výsledků :   Po dojetí závodu SG v prostoru cíle – zde bude i oficiální tabule s výsledky 
                                      Diplom a medaile pro první tři závodníky v každé kategorii. 
 Umístění závodníků  bude započítáno do celkového hodnocení Ski Serie Masters -      
                                      Českomoravského poháru Masters. 
 V neděli bude vyhlášen vítěz trojboje (celkový čas, handicapově dle věku). 
 

Různé :    Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů, Soutěžního řádu OSÚ ZL SLČR a Soutěžních pravidel 
SSM-ČMP. Ochranná přilba je povinná. Závodníci se zúčastní závodu na vlastní náklady. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu. V areálu je k dispozici restaurace. 

 

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

Činovníci závodu:    předseda org. výboru: Vladimír Košek         velitel tratě:          David Náhlovský 
 ředitel závodu:   Marek Wolf                    hlavní rozhodčí:         Miroslav Bočok 
 sekretář závodu: Ladislav Náhlovský       zástupce SSM-ČMP:   Šimon Mastný 
 zdravotní služba: HS ředitel skiareálu: Michal Kopecký 
 

Další informace : Za ztrátu startovního čísla se účtuje 500 Kč. 
 Pořadatel nezajišťuje ubytování. Trénink – viz www.ski-masters.cz  
 Parkování - parkoviště  přímo u dolní stanice lanovky zdarma. 
 Případné odvolání závodů: do  10.2. 2017, 20:00 hod (na výše uvedených webech) 
 

Informace :    Marek Wolf                602 657 539 nebo mara@ivarcs.cz  
                        Vladimír Košek          724 210 233 nebo kosekvlad@seznam.cz                          
                        Ladislav Náhlovský   739 520 002  nebo lada.nahlovsky@atlas.cz 
                        http://sokolfrydstejn.webnode.cz/,  www.ski-masters.cz,   www.skikamenec.cz 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


