PROPOZICE
NÁZEV ZÁVODU:

LIPENSKÝ MISTR

DRUH ZÁVODU:

Masters

TERMÍN:

2- 3.3. 2019

POŘADATEL:

Z pověření OSÚ AD SLČR – Komise Masters
Skiklub Chlum ve spolupráci se Skiareál Lipno, Ski Club Lipno

TECHNICKÉ PROVEDENÍ:

Skiklub Chlum ve spolupráci se Skiareál Lipno, Ski Club Lipno

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 (16 až 29 let), Open muži OM (16 až 29 let)
Mládežnické kategorie od U10 - U16
V případě menšího počtu závodníků může pořadatel sloučit věkové
kategorie. V dospělých kategoriích se závodu mohou zúčastnit muži a
ženy starší ročníku 1988 (resp. 2002) včetně.

PRAVIDLA ZÁVODU:

Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů a Soutěžního řádu Masters OSÚ
AD SLČR. Závodníci budou startovat podle data narození od nejstaršího (C,
B, A, O). Umístění závodníků v bude započítáno do celkového hodnocení Ski
Serie Masters – Českého poháru.

DISCIPLÍNY:

sobota - OS (2 kola, muži a ženy)
- večerní OS (1 kolo, muži a ženy)
neděle - SL (2 kola, muži a ženy)

MÍSTO KONÁNÍ:

Skiareál Lipno, Homologace č.: 11209/01/14, 11210/01/14

STARTOVNÉ:

OS a SL 300 Kč za závod a závodníka
Večerní OS 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 závodů proběhne kultovní DP Afterparty .

PŘIHLÁŠKY:

ONLINE NA: www.skiclublipno.cz,
nebo http://vysledky.czech-ski.cz/masters/zavody

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

STŘEDA 27.2. 2019, 20:00

ODVOLÁNÍ, PŘESUNUTÍ:

STŘEDA 27.2. 2019 do 20:00 hod., info. na: +420 602 615 015.
viz www.ski-masters.cz, www.czech–ski.com.

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).

INFORMACE:

Andrea Štětková
Jakub Prűher
Šimon Mastný

astetkova@cag.cz
602 615 015
kuba@strechypruher.cz,
602 749 793
simon.mastny@skiclubmasters.cz 724 279 379

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

pátek - schůze vedoucích družstev (Chata Lanovka)

19:00

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.
Večerní OS - 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.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

Sobota:
od 19:00 v Chatě Lanovka (oba závody)
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.
Pro všechny závodníky proběhne losování hodnotných cen dle startovních čísel po
skončení závodu a vyhlášení výsledků.

UBYTOVÁNÍ:

Informace o ubytování na: www.zima.lipnoservis.cz.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Ředitel závodu :
Velitel tratí :
Ředitel areálu:
Velitel časomíry:

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:

Horská služba

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
v Lipenském Letmáku (večerní OS) musí mít lyže delší než 170 cm (ženy), resp. 175
(muži).

PROTESTY:

Všechny protesty se předkládají písemně v cíli současně s vkladem 500,- Kč dle
platných PLZ odst. 644. 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 na změnu provedení závodu, včetně disciplín.
Za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel 500,-.
Přihlášením a účastí na závodu souhlasí závodníci, činovníci, doprovod i diváci s
pořizováním fotografií a zvukových a zvukově obrazových záznamů své osoby. Tyto
fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity
pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to bezplatně.
Souběžně se pojede veřejný závod pro nečleny SLČR.

Andrea Štětková
Jakub Prűher
Petr Dušek
Miroslav Strnad - Results

