
                                    
 

          

PROPOZICE 
 
NÁZEV ZÁVODU:   LIPENSKÝ MISTR  
 
DRUH ZÁVODU: VEZ  
 
TERMÍN:    3.-4.3 2018 
 
POŘADATEL:    Ski Club Lipno ve spolupráci: 

Skiareál Lipno, Skiklub Chlum  
 
KATEGORIE: Kategorie dospělých jsou rozděleny podle věku : 

Ženy C11 – C1 (30 let a více) - po 5 letech  
Muži B12 – B6 (55 let a více) - po 5 letech 
Muži A5  – A1  (30 až 54 let)  - po 5 letech 
Open ženy OŽ (18 až 29 let), Open muži OM (18 až 29 let) 
Mládežnické kategorie od U10 - U18  

 V případě menšího počtu závodníků může pořadatel sloučit věkové 
kategorie. V dospělých kategoriích se závodu mohou zúčastnit muži a 
ženy starší ročníku 1987 (resp. 1999) včetně. 

 
PRAVIDLA ZÁVODU: Závodníci budou startovat podle data narození 
od nejstaršího (C, B, A, O). Umístění závodníků v bude započítáno do 
celkového hodnocení Ski Serie Masters. Závodí se dle Pravidel 
lyžařských závodů a Soutěžního řádu SLČR. Závody se jedou jako 
otevřené. 

 
DISCIPLÍNY:    sobota - obří slalom (2 kola, muži a ženy) 

- sjezd (muži a ženy) 
neděle - slalom (2 kola, muži a ženy) 
 

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

 
MÍSTO KONÁNÍ:   Skiareál Lipno, sjezdovka č. 1 GS + SL,  č.7 sjezd     
 
PODMÍNKY ÚČASTI: - závodí se podle pravidel lyžování SLČR 

- ve všech kategoriích musí být každý závodník vybaven ochrannou přilbou 
- pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu, tréninku atd. 

     - za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel 500,- Kč   
 
STARTOVNÉ:  OS a SL - 300 Kč za závod a závodníka  

SJ -  150 Kč za závod a závodníka  
Za přihlášení na místě v sobotu nebo v neděli ráno 350 Kč  resp. 200 Kč   
Startovné se bude vybírat při výdeji startovních čísel. 
 
Startovné opravňuje ke vstupu na uzavřený společenský večer v sobotu od 19.00hod 
v Chatě Lanovka, kde kromě vyhlášení GS a DH proběhne kultovní DP Afterparty  

 
 

pokračování na druhé straně  
 
 
 
 



                                    
 

          

 
PŘIHLÁŠKY:     JEDNODUŠE  ONLINE NA: www.skiclublipno.cz    PŘIHLÁŠKA ONLINE 

 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:    STŘEDA 1.3.2018, 20:00 
 
ODVOLÁNÍ, PŘESUNUTÍ:  STŘEDA 1.3.2018  do 20:00 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 sobotu i v neděli 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- 9:45 hod.   

- start 1. kola   10:00 hod 
- druhé kolo začíná cca. 40 minut po dojetí 1. kola v závislosti na přestavbě a 

prohlídce trati. 
 
SJ - prohlídka tratě 15:00 – 15.45   
  - start   16.45 hod 
 
neděle  

 SL - prohlídka tratě  9:00- 9:45 hod.   
- start 1. kola  10:00 hod   
- druhé kolo začíná cca. 40 minut po dojetí 1. kola v závislosti na přestavbě a 

prohlídce trati. 
 

 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  kuba@strechypruher.cz   602 749 793 
Šimon Mastný  simon.mastny@skiclubmasters.cz 734 379 379   

 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR:    Ředitel závodu :  Andrea Štětková 

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

 
ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:   Horská služba 
 
ZVLAŠTNÍ USTANOVENÍ :   Vyhlášení výsledků:  

Sobota:  od 19:00 v Chatě Lanovka (OS a SJ) 
Neděle:  cca 60 min po dojetí závodu – před Chatou Lanovka. 
Průběžné výsledky - na oficiální tabuli v cílovém prostoru 
V neděli bude vyhlášen Lipno Master, tedy Lipenský Mistr – vítěz trojkombinace 
(celkový čas, handicapově dle věku). 

 
Ceny : Vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni. 
 
Výsledky budou započítány do SKI SERIE MASTERS - Českomoravského poháru 
 



                                    
 

          

 
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. Pro závod je povinná homologovaná 
ochrana hlavy a doporučujeme chránič páteře homologovaný pro sjezdové lyžování. 
Závodník ve sjezdu musí mít lyže delší než 170 cm (ženy), resp. 175 (muži). 
 
Protesty : Všechny protesty se předkládají písemně v cíli současně s vkladem 200,- 
Kč. V případě kladného vyřízení se vklad vrací. 
 

DALŠÍ INFORMACE :  Každý startující a trenéři více než 5 závodníků obdrží speciální kartu Lipno Card se 
slevou na skipas 30% 
Tyto karty se budou vydávat v sobotu ráno při prezentaci v Chatě Lanovka (klubovna 
v 1.p) 
 
Parkování - parkoviště přímo u dolní stanice lanovky zdarma. 
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti změnit disciplínu 
 

 
MAPA SKIAREÁLU : 


