
Ski Serie Masters – Český pohár je dlouhodobá celorepubliková soutěž v alpských disciplínách, kde 
je hodnoceno umístění závodníka v jednotlivých závodech, ale také celkově v rámci seriálu. Soutěží 
se v několika kategoriích dle věku (Masters jsou od 30ti let výše), zvlášť muži a ženy, ale také 
v kategorii Open (závodníci do 29 let). Nedílnou součástí seriálu je také Mistrovství ČR Masters.

sobě rovné soupeře, s nimiž se může výsled-
kově poměřit buď jenom v rámci zvoleného 
dne či víkendu, anebo se s nimi utkávat pravi-
delně po celou zimu a soutěžit tak mimo jiné 
o co nejlepší umístění v celkovém hodnocení 
seriálu. „Za léta, co Masters závody na českých 
horách pořádáme, se v jednotlivých věkových 
kategoriích utvořily skupiny závodníků, kteří se 
většinou dobře znají a protože je často spojuje 
i velmi podobná výkonnost, jsou souboje 
o přední umístění vždy dramatické,“ říká hlavní 
organizátor Ski Serie Masters a předseda 
Komise Masters OSÚ AD SLČR (www.vysledky.
czech-ski.cz/masters) Šimon Mastný. Sám 
pochopitelně do jedné z těchto skupin patří, 
takže dobře ví, o čem mluví . 

Tvrdé boje a kamarádská 
atmosféra
Tvrdé boje o desetiny ale nikdy neruší 
přátelskou atmosféru a dá se říci i svým 
způsobem společenský ráz těchto 
lyžařských setkání. Řada závodníků se 
zná mnoho let, někteří společně závodili 
třeba ještě v mládežnických kategoriích, 
a tak si pod sjezdovkou vždy mají co říct. 
„Tím spíš, že se přes léto většinou moc 
nevidíme. Z kraje zimy si pak na oko 
stěžujeme, jak zase v létě nebyl na nic 
čas a že už to asi letos na lyžích za moc 
stát nebude,“ potvrzuje velmi vřelou 
atmosféru Šimon Mastný. A přesto se 
lyžařští Masters znovu a znovu hecují, 
aby na sjezdovce, třeba i v nepřízni 
počasí, nechali duši. 

aké v letošním roce je pro závodníky 
kategorie Masters vypsán seriál 
závodů v alpských disciplínách. 
V rámci tradiční Ski Serie Masters se 

starší a pokročilí lyžaři mohou utkat na celkem 
17 závodech po celé republice.

Ski Serie Masters je oblíbeným podnikem 
jak v řadách bývalých aktivních závodníků, 
kteří ještě dnes touží poměřovat síly s ostat-
ními, tak mezi lyžující veřejností, která si chce 
prostě vyzkoušet, jaké to je lyžovat v brankách. 
V loňském roce se alespoň jednoho závodu 
SSM-ČP zúčastnilo 550 závodníků! Výhodou 
Ski Serie Masters je bezpochyby fakt, že díky 
hodnocení v jednotlivých věkových kategori-
ích si každý závodník ve startovním poli najde 

Kde se závodí
Letošní seriál navštěvuje vesměs osvědčená 
místa v Jizerských a Krušných horách, na 
Šumavě i v Jeseníkách. Moravská zastávka 
seriálu se jede ve Vrbně pod Pradědem, resp. 
na Annabergu. Tradiční Old Cup na krušno-
horských Klínech je pro mnohé závodníky tak-
zvaně srdcařskou záležitostí a Pyšná zase láká 
rodinnou atmosférou na příjemném svahu. 
V Jablonci nad Jizerou se kromě Žemličkova 
memoriálu, což je závod v obřím slalomu, jede 
také oblíbené SuperG a nedělní slalom. Tak 
trochu speciální zastávkou Ski Serie Masters – 
Českého poháru bude Mistrovství ČR Masters 
na Dolní Moravě, která se osvědčila jako ideální 
kopec pro Masters i v minulých letech. A výji-
mečnost nechybí ani závodům na Lipně, neboť 
právě tam tradičně nastává příležitost vytáh-
nout na světlo ty úplně nejdelší lyže a poměřit 
s ostatními síly ve sjezdu. 

Na finálové závody, při nichž budou oceněni 
nejúspěšnější borci Ski Serie Masters, se pak 
jako každý rok závodníci vrátí do Rokytnice nad 
Jizerou, kde Masters závodí již mnoho let. 
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Také letos můžeme 
jezdit oblíbené 
závody pro lyžaře 
nad 30 let
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www.ski-masters.cz

Výsledky závodů a obecně 
více informací o závodech 
Masters najdete na:
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