
 

 

 

 

„Madeja sport cup 2023“  -  Annaberg 	
 

Datum: sobota 7. ledna  2023 

Místo konání: Lyžařský areál Annaberg – Andělská Hora 

Druh závodu: Kategorie závodů “C“ 

Název soutěže: Madeja sport cup 

Tech. provedení: SK Annaberg, z pověření KOSÚ AD KSL Moravskoslezského kraje  

Startují kategorie: Přípravka, předžactvo (viz soutěžní řád Madeja sport cup) 

Disciplíny: 2x obří slalom 

Podmínky účasti: - dle soutěžního řádu „MADEJA SPORT CUP “ Platný průkaz o členství      v 
SLČR, průkaz závodníka s lékařskou prohlídkou ne starší 1 roku.  

 Všichni závodníci musí mít svá kódová čísla. 

Přihlášky:  do čtvrtka 5. ledna 2023 do 18:00 hod              Pouze elektronicky!!! 
 Vyplněním on-line formuláře na www.madejasportcup.cz, nebo na 
http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody  
 
Pokud závodník nebude ve čtvrtek 5. ledna 2023 do 18:00 hod v listině 
přihlášených,  pojede ve své kategorii na konci závodního pole. Podobně 
budou zařazeni dodatečně přihlášení závodníci při prezentaci v den závodu. 

Ubytování: Informace o ubytování na  www.hotelandel.info   

 
Prezentace:            sobota 7. ledna 2023 od 7,30 do 8,45 hod.  
                                 – ve srubu na parkovišti areálu Annaberg 
 
Startovné: 250,- Kč na závodníka a jeden závod. 
 
Jízdné na vlecích:    400,- Kč na osobu (závodníci, trenéři, doprovody). Prodej u prezentace.  
 
Losování: Závodníci startují ve svých kategoriích ve smyslu soutěžního řádu Madeja 

sport cupu.  Pořadí kategorií přípravka dívky, přípravka chlapci, předžákyně, 
předžáci. 

 
 
  
Tréning GS:   pátek 6. 12. Annaberg – Andělská Hora 8:00 – 10:00 hod. 



 

 

Časový program závodu: 7:30 –  8:45        prezentace a vydání startovních čísel 
                                           8:45 –  9:00        porada vedoucích družstev  
                                           9:10  – 9:30        prohlídka 1. závodu 
                                           9:40                    start první závodnice přípravky 
                                          další časový program dle pokynů organizátorů (ozvučení) 
 

Vyhlášení výsledků 30 minut po dojetí posledního závodníka 2. závodu u 
srubu 

 
Odvolání závodu: Telefonicky do 5. ledna 2023 od 18,00 hod na tel. 774655776  a na: 

http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody 
 
Lékařské zajištění: Horská služba ČR – středisko Praděd, Záchranná služba Bruntál 
 
Ředitel závodu: Petr Drápala  / tel. 774655776, petr.drapala@email.cz 
 
 
 
  
 
Petr Drápala 
Ředitel závodu  
 
 

  

 

  


