
Lipenský MISTR
Veřejné závody v obřím slalomu, slalomu a sjezdu

Závody jsou započítány do SKI SERIE MASTERS - Českomoravského poháru

Ski areál Lipno – Kramolín, 1.-2. 3. 2014

==============================================================

Propozice závodů

Pořadatel: Ski Club Lipno ve spolupráci se Ski Club Masters, Skiklub Chlum, Skiareál Lipno a 
SportGroup.cz

Technické zajištění: Ski Club Lipno ve spolupráci se Ski Club Masters, Skiklub Chlum, Skiareál Lipno a 
SportGroup.cz

Místo konání: Skiareál Lipno, Kramolín, sjezdovka č. 1 a sjezdovka č. 7

Datum konání : 1.-2. 3. 2014

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

neděle - slalom (2 kola, muži a ženy)

Organizační výbor: Předseda OV : Andrea Štětková
Ředitel závodu : Šimon Mastný
Velitel tratí : Jakub Prűher
Ředitel areálu: Petr Dušek
Velitel časomíry: Miroslav Strnad

Informace: Šimon Mastný, simon.mastny@skiclubmasters.cz, 724 279 379
Jakub Pruher, kuba@strechypruher.cz, 602 749 793
www.ski-masters.cz, www.lipnoservis.cz

Pravidla závodu: Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů a Soutěžního řádu OSÚ ZL SLČR. Závodu 
se mohou zúčastnit muži a ženy starší ročníku 1983 (resp. 1995) včetně. Závody se 
jedou jako otevřené. Závod je otevřen také pro žactvo viz. níže.
Kategorie dospělých je rozdělena 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 (18 až 29 let), Open muži OM (18 až 29 let)
 Závod je otevřen také pro žactvo od ročníku 2001-2000

V případě menšího počtu závodníků může pořadatel sloučit věkové kategorie.
Závodníci budou startovat podle data narození (C, B, A, O). Umístění závodníků 
v bude započítáno do celkového hodnocení Ski Serie Masters.

Přihlášky: Mailem : skiklubchlum@strechypruher.cz v kopii prihlasky@skiclubmasters.cz

Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, klub a kontakt.

Uzávěrka přihlášek :   středa, 26. 2. 2014, 20:00

Startovné: OS a SL - 300 Kč za závod a závodníka
SJ - 150 Kč za závod a závodníka
350 Kč, resp. 200 Kč za přihlášení na místě v sobotu nebo v neděli ráno.

Startovné opravňuje ke vstupu na společenský večer v sobotu od 19.00hod v 
Chatě Lanovka, kde kromě vyhlášení GS a DH bude hrát mimořádně příjemná 
kapela Format A4 s klasickým zakončením DP Afterparty
Startovné se bude vybírat při výdeji startovních čísel.



Prezentace: Sobota i neděle: od 8:00 do 9:15 hod, klubovna 1.patro Chaty Lanovka – u dolní 
stanice lanovky (na mapě vyznačeno zeleně) u parkoviště

Časový rozvrh: Sobota: OS - 9.00 - 9.45 prohlídka tratě
10.00 hod start 1.kola
prohlídka druhého závodu začíná cca 20 min. po dojetí 1.kola

SJ - 15:00 – 15.45 prohlídka tratě
16.45 hod start

Neděle: SL - 9.00 - 9.45 prohlídka tratě
10.00 hod start 1.kola
prohlídka druhého závodu začíná cca 20 min. po dojetí 1.kola

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu.

Vyhlášení výsledků: Sobota: od 19:00 v Chatě Lanovka (OS a SJ)
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.

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 ve sjezdu musí mít lyže delší než 170 cm (ženy), resp. 175 (muži).

První pomoc : Horská služba ČR

Protesty : Všechny protesty se předkládají písemně v cíli současně s vkladem 200,- Kč. 
V případě kladného vyřízení se vklad vrací.

Ubytování: Individuálně - pro závodníky je rezervována (až do vyčerpání kapacity) ubytovací 
kapacita na Chatě Lanovka – nutno objednat předem, www.chatalanovka.cz.

Další informace: Závodníci obdrží speciální kartu Lipno card, na kterou získají tyto slevy:
- sleva na skipas 30%( So, Ne)
- vstup do bazénu Aqupark zdarma
- Sleva 10 % do všech stravovacích zařízení ve Skiareálu Lipno

Tyto karty se budou vydávat v sobotu ráno v Chatě Lanovka v klubovně v 1.patře při 
prezentaci
Za ztrátu u startovního čísla se účtuje 500 Kč.
Parkování - parkoviště přímo u dolní stanice lanovky zdarma.
Případné odvolání závodů: do čtvrtka 27.2.2014, 20:00 hod
Společenský večer: v sobotu večer bude od 19:00 pro závodníky rezerovován prostor 
v restauraci v Chatě Lanovka, kde proběhne také vyhlášení vítězů.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit disciplínu v případě nutnosti.

Mapa :

Lipno -
Kramolín



PŘIHLÁŠKA

Lipenský Mistr
- veřejné závody v obřím slalomu a slalomu

a

- veřejný závod ve sjezdu

závody jsou započítány do Ski Serie Masters - Českomoravského poháru

====================================================================

Datum konání : OS - sobota, 1. 3. 2014
SJ – sobota, 2. 3. 2014
SL - neděle, 2. 3. 2014

Místo konání : Skiareál Lipno (sjezdovka č.7, sjezdovka č.1)

Jméno :

Příjmení :

Datum narození :

Lyžařský klub :

Kontakt :

Poslat (do 26.2.) na:
skiklubchlum@strechypruher.cz  v kopii prihlasky@skiclubmasters.cz




