
 
 

 

      

                            

  
  

Lipenský Mistr 2022 

Mezinárodní závody v GS, SJ a SL 
 

Lipno nad Vltavou, 5.-6.3.2022 
 

Závody jsou započítány do SKI SERIE MASTERS - Českého poháru 

Propozice závodu 
 

Pořadatel: Skiklub Chlum, Skiareál Lipno, Ski Club Lipno 
 

Technické zajištění: Skiklub Chlum, Skiareál Lipno, Ski Club Lipno, Ski Club Masters 
 

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

Datum konání : 5. – 6. 3. 2020 
 

Disciplíny : Sobota  - GS (2 kola, muži a ženy) 
- Večerní DH (1 kolo, muži a ženy) 

Neděle - SL (2 kola, muži a ženy) 
 

Organizační výbor: Ředitel závodu: Andrea Štětková 
Velitel tratí:  Jakub Prűher 
Člen OV:  Šimon Mastný 
Velitel časomíry: Miroslav Strnad - Results 

 

Informace: Andrea Štětková,  astetkova@cag.cz, 602 615 015 
Jakub Prűher, kuba@strechypruher.cz, 602 749 793 
Šimon Mastný, simon.mastny@skiclubmasters.cz 724 279 379 
www.ski-masters.cz, www.facebook.com/SkiSerieMaster.cz,  
 

Pravidla závodu: Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů a podle Soutěžního řádu Masters. 
Závodu se mohou zúčastnit muži a ženy starší ročníku 1991 (resp. 2005) včetně. 
Kategorie jsou podle věku : 

 Ženy C1 – C11 (30 let a více) - po 5 letech  
 Muži B7 – B12 (60 let a více) - po 5 letech 
 Muži A1 – A6 (30 až 59 let) - po 5 letech 
 Open ženy OŽ (16 až 29 let) 
 Open muži OM (16 až 29 let) 
 Mládežnické kategorie od U10 - U16 

 Závodníci budou startovat podle data narození od nejstaršího (C, B, A, O). 
 Umístění závodníků bude započítáno do celkového hodnocení Ski Serie 
 Masters – Českého poháru.  
  

Přihlášky:  Online: www.ski-masters.cz 
 

Uzávěrka přihlášek :   středa, 3.3. 2022, 20:00 
 

Startovné: GS a SL - 350 Kč za závod a závodníka  
 Večerní SJ - 200 Kč za závod a závodníka  

Startovné se bude vybírat při výdeji startovních čísel. 
 

Prezentace: Prezentace a vyzvednutí startovních čísel bude v buňce u dolní stanice 
Lipenská (horní parkoviště)  v den závodu od 8:00 do 9:15 hod 

 (viz. Mapa níže – bod 1.) 
 
 



 
 

 

      

                            

Časový rozvrh:   
Sobota    9:00 -  9:45 Prohlídka tratě - 1. kolo GS 
  10:00  Start - 1. kolo GS 
  Cca 40 min po dojetí 1 kola - Prohlídka tratě 2.kolo GS 
 
  16:00 – 16:30 prohlídka tratě  SJ 
  16:45  Start SJ 
 
Neděle  8:15 – 9:15 Výdej startovních čísel 
  8:45 -  9:15 Prohlídka tratě – 1. kolo SL 
  9:30  Start 1.kolo 
  Cca 40 min po dojetí 1 kola - Prohlídka tratě 2.kolo SL 

 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu. Ve druhém 
kole se startuje ve stejném pořadí jako v kole prvním. 

 
Vyhlášení výsledků: Sobota: od 19:00 v salonku restaurace Stodola (dříve Lanovka) (oba  

  sobotní závody) 
 Neděle: cca 60 min po dojetí závodu – náměstí u Stodoly 
 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. 

 

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

 

První pomoc : Horská služba 
 

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. 

 

Ubytování: Individuálně, Informace o ubytování na:  www.zima.lipnoservis.cz 
 

Další informace: Sleva na dvoudenní skipas 30% pro závodníky a trenéry bude ke koupi při 
prezentaci. 

 Za ztrátu u startovního čísla se účtuje 500 Kč. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu provedení závodu, včetně disciplín. 
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. 
Upozornění COVID-19: Chovejte se všichni odpovědně a ohleduplně. Řiďte se 
pokyny organizačního výboru! 
 

 Parkování – dolní stanice lanovky Lipenská – zdarma 
 
 Případné odvolání závodu: do čtvrtka 4.2.2022, 20:00 hod – viz www.ski-

masters.cz, https://www.facebook.com/SkiSerieMaster.cz  
 

Mapa areálu:  ZDE 
 
 



 
 

 

      

                            

 
 

 
 
 


