
     
 

 

 

Ski Serie Masters 
 
 

Mezinárodní závody v GS a SL  

Rokytnice nad Jizerou, 22.-23.1.2022 
 

Závody jsou započítány do SKI SERIE MASTERS - Českého poháru 
  

 

Propozice závodu 
 

 

Pořadatel: LK TJ Spartak Rokytnice n.J., Ski Club Masters a SportGroup.cz 
 

Technické zajištění: LK TJ Spartak Rokytnice n.J., Ski Club Masters, SportGroup.cz, Ski areál 
Rokytnice nad Jizerou 

 

Místo konání: Rokytnice n. J., Slalomový svah, Homol. 12320/01/17, 12321/01/17 
 

Datum konání : 22.-23.1.2022 
 

Disciplíny : sobota - obří slalom (2 kola, muži a ženy) 
neděle – slalom (2 kola, muži a ženy) 

 

Organizační výbor: Předseda OV : Šimon Mastný  
Ředitel závodu: Jiří Jirman 
Velitel časomíry: Libor Ulver 

 
Informace: 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. 
Závod se jede jako veřejný. 

 Kategorie jsou podle věku : 
 Ženy C1 – C11 (30 let a více) - po 5 letech  
 Muži B6 – B12 (55 let a více) - po 5 letech 
 Muži A1 – A5 (30 až 54 let) - po 5 letech 
 Open ženy OŽ (16 až 29 let) 
 Open muži OM (16 až 29 let) 

 Závodníci budou startovat podle data narození od nejstaršího (C, B, A, O). 
 Umístění závodníků v OS a SL bude započítáno do celkového hodnocení Ski 

Serie Masters - Českého poháru. 
  

Přihlášky:  Online: www.ski-masters.cz 

Uzávěrka přihlášek :   středa, 19.1.2022, 20:00 
 

Startovné: 350 Kč za závod a závodníka (100,- pro účastníky FIS MAS závodu) 
Startovné se bude vybírat při výdeji startovních čísel. 

 

Prezentace:  Prezentace a vyzvednutí startovních čísel bude v Bufetu u Zalomeného 
 
Časový rozvrh:  Prodej skipasů: od 7:30 do 8:00 označená pokladna 
  Výdej startovních čísel: 8:15 – 9:15 Bufet U Zalomeného! 
  Prohlídka 1.kola  : cca 10:15 – 10:45  (po FIS MAS) 
  Start 1. kola (kat. C, B, A, O): 

 Start 2. kola   
cca 11:00 
Po dojetí 1. kola 

(po FIS MAS) 

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



     
 

 

 
 

Vyhlášení výsledků: Do 40 minut po dojetí závodu – před bufetem U Zalomeného 
 Průběžné výsledky - na oficiální tabuli U Zalomeného 
 

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. 

 

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 
 

Další informace: Za ztrátu u startovního čísla se účtuje 500 Kč. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit disciplíny v případě nutnosti. 
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. 

 Parkování – Parkoviště U Rokytky (placené). Parkoviště pod Rokytkou zdarma, 
pravidelný skibus  

 Případné odvolání závodu: do čtvrtka 20.1.2022, 20:00 hod – viz www.ski-
masters.cz 

 
Mapa areálu : 

 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

 
 
Podmínky účasti: Závodů se mohou účastnit závodníci, kteří splňují aktuální hygienické podmínky 

dané českou vládou. 
 Je na zodpovědnosti závodníků, aby tato aktuální nařízení sledovali.  
 Každý závodník je zodpovědný za dodržování příslušných nařízení ohledně 

cestování z a do jeho země. Pořadatel nebere žádnou zodpovědnost za 
dodržování epidemiologických nařízení závodníky. 

 
Předpisy COVID-19: 

- Organizační výbor přijme nezbytná opatření k ochraně zdraví účastníků závodu. 
- Použití respirátoru je vyžadováno ve všech vnitřních prostorách 
- Udržujte sociální vzdálenost alespoň 1,5 metru. 
- Před vstupem do jakéhokoli vnitřního prostoru si vydezinfikujte ruce. 
- Pokud se cítíte špatně, zůstaňte doma. 
- Organizační výbor odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nehod nebo jiných nároků na 

odpovědnost (možné onemocnění COVID). 
- Pokud se opatření COVID-19 změní na „poslední chvíli“, organizátor si vyhrazuje možnost 

zrušit závod bez odpovědnosti a náhrady cestovních výdajů. 
- Všechna tato pravidla jsou platná s přihlédnutím k aktuální situaci. Pravidla podléhají 

úpravám podle rozhodnutí české vlády. Organizační výbor bude respektovat všechna 
bezpečnostní pravidla oznámená příslušným ministerstvem zdravotnictví, aby se předešlo 
jakémukoli riziku. 

 
Upozornění COVID-19 

Závody můžou být bezpečné, pokud se budou všichni účastníci chovat odpovědně a 
ohleduplně. 

Řiďte se pokyny organizačního výboru! 

 
 
 


