VISEGRAD MASTERS CUP – 2. ročník
Ohlédnutí
za sezónou 2020/2021

Závodnice, závodníci, přátelé,
pro rozjezd nového projektu, který spojuje země Visegrádské čtyřky, jsme si nemohli vybrat lepší
dobu
. Poslední dvě sezóny byly zásadně ovlivněné celosvětovou pandemií, ale ukázalo se, že
závodníci Masters jsou velmi odolní
.
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Přes složité podmínky, celou řadu omezení, testování a podobných nepříjemností
se ukázalo, že myšlenka propojení závodníků Masters ze zemí V4 je smysluplná.
Setkání se závoďáky a závoďačkami z jiných přineslo zajímavé výzvy a naplnilo
hlavní smysl tohoto seriálu - Visegrad Masters Cup. Tedy mezinárodní setkávání a
sportovní porovnávání dospělých lyžařů na závodech kategorie Masters.
Doufáme, že jsme touto preventivní sportovní aktivitou pomohli účastníkům udržet
dobrou náladu a veselou mysl
.
Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám stanovovaným jednotlivými vládami
jsme museli velmi operativně měnit data i místa konání. Chtěli bychom poděkovat
všem areálům, kde jsme mohli závodit, ale speciální poděkování patří Ski areálu
Jurgow, který se stal naším „druhým závodní domovem“. V této konstelaci je skoro
zázrak, že se podařilo v loňské sezóně uspořádat 6 závodů a letos dokonce 12
závodů, a to ve třech disciplínách, tedy SG, GS a SL!
Vloni nám bohužel pandemická opatření neumožnila se na závěr sejít a Visegrad
Masters Cup řádně uzavřít. V letošní sezoně se podařilo získat potřebnou výjimku
pro finále VMC na Štrbském Plese. Tam kromě vlastních závodů proběhlo také
slavnostní vyhlášení celkového pořadí Visegrad Masters Cup a předání křišťálových
pohárů pro první tři závodníky v každé věkové kategorii.
Kromě polských kolegů děkujeme za podporu také Svazu slovenského lyžování a
Visegrad Fund. Hlavně ale děkujeme závodníkům, kteří se závodů zúčastnili,
protože bez nich by to nebylo to pravé
.
Vzhledem k úspěchu prvních dvou ročníků VMC slibujeme, že se i v dalších letech
budeme pořádat závody Masters a budeme mít na paměti sportovní i společenskou
stránku závodů
.
Všem Masters přejeme pevné zdraví, radost ze života a těšíme se na setkání.
Za pořadatele,
Šimon Mastný
Ski Club Masters

https://ski-masters.cz/visegrad-masters-cup/

Visegrad Masters Cup 2020/2021
Uskutečněné závody:
18.-19.12.
Visegrad Masters Cup je dlouhodobá mezinárodní soutěž
jednotlivců podle vypsaných kategorií v příslušném závodním
16.-17.1.
období, kde je hodnoceno umístění závodníka v jednotlivých
závodech, které jsou do seriálu započítány.
6.-7.2.
Soutěží se v kategoriích Muži A, Muži B, Ženy C a Open Ženy a
Open Muži v alpských disciplínách.
26.-27.3.

Jurgow

3xSL, GS

Jurgow

GS, SL, GS

Jurgow

SG, GS, SL

Štrbské Pleso

SL, GS

Hodnocení Visegrad Masters Cup
První tři závodníci v jednotlivých závodech v každé věkové kategorii (C5, C4, atd.) obdrží
diplom a medaili.
Do celkového pořadí se počítá 8 nejlepších výsledků, minimum jsou 3 dokončené závody.
Závodníci na prvních třech místech v každé věkové kategorii obdrží křišťálový pohár.

https://ski-masters.cz/visegrad-masters-cup/

Několik
nej…

Nejstarší závodník:
Nejvýše položený start:
Největší zima:
Největší počet vítězstv:í
Nejvíce závodníků v kategorii:

František Dolník, 1933
1 825 m.n.m. – Furkotka, Štrbské pleso
minus 17 - Jurgow, 16.1.
12 x – Dagmar Tůmová
A6 - 19 závodníků

Vítězové
VISEGRAD MASTERS CUP 2020/2021

OPEN

MUŽI

ŽENY

Kat.

Jméno závodníka

Nar.

Body

C5

Šetinová Iva

70

720

C4

Tůmová Dagmar

71

800

C3

Grygerová Daniela

78

760

C2

Roupcová Eva

84

800

B10

Biel Alfred

42

600

B9

Drlík Jiří

49

800

B8

Daniš Emil

53

760

B7

Barabas Stanislaw

56

720

A6

Vaňous Bohuslav

63

800

A5

Ambroš Dušan

69

760

A4

Lalik Waldemar

73

740

A3

Staník Roman

77

740

A1

Lukáč Martin

90

610

OŽ

Hájková Kateřina

99

700

OM

Provazník Erik

92

760

https://ski-masters.cz/visegrad-masters-cup/

VISEGRAD MASTERS CUP
2020-2021
Děkujeme všem partnerům a spolupracovníkům za podporu
Lyžařské kluby a lyžařské areály
Ski Club Masters

Skiareál Jurgow

TJ Vysoké Tatry

Skiareál Štrbské Pleso

Narciarna Nowy Sacz

Follow sport

Partneři

https://ski-masters.cz/visegrad-masters-cup/

