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ROZPIS  ZÁVODŮ  MADEJA SPORT CUP 2023 

Złoty Groń, Istebna [PL] 

Pořadatel SKI MOSTY  

Technické provedení SKI MOSTY, z pověření KOSÚ AD KSL Moravskoslezského kraje  
 

Datum konání 4. 2. 2023 

Místo konání Istebna – Złoty Gróń [PL] www.zlotygron.pl  

Disciplíny 2 x obří slalom 

Kategorie přípravka, předžactvo (viz soutěžní řád Madeja sport cup) 

Přihlášky do 2. 2. 2023 do 18:00 na on-line servisním a výsledkovém portálu 
ÚAD SLČR 
 

Odvolání závodů do 2. 2. 2022 do 16:00 – zveřejněním na www.czech-ski.cz 

Prezentace v bufetu ve spodní části sjezdovky, viz časový harmonogram 

Skipasy v pokladně (zvýhodněna cena pro startující závodníky 70zł na 6h – dle 
startovní listiny, lze platit kartou)  
 

Losování závodníci startují v kategoriích v souladu se soutěžním řádem Madeja 
sport cup; pořadí kategorií: přípravka dívky (U10), přípravka chlapci 
(U10), předžačky (U12) a předžáci (U12) 
 

Startovní čísla budou vydána při prezentaci vedoucím družstev; za ztrátu startovního 
čísla bude účtována smluvní pokuta 500 Kč 
 

Startovné 250 Kč / závodník / závod 

Harmonogram 7.30 – 8.15 prezentace a vydání startovních čísel 

 8.30  porada vedoucích družstev 

 8.50 – 9.15 prohlídka trati 1. závodu 

 9.30  start 1. závodu 

 2. závod naváže po ukončení prvního závodu dle pokynu pořadatelů 
v prostoru cíle závodu 

 vyhlášení výsledků pro oba závody cca. 45 min. po dojetí posledního 
závodníka 2. závodu, v prostoru cíle závodu 

http://www.zlotygron.pl/


 

www.skimosty.eu 

 

Závodní kancelář bufet ve spodní části lanovky 

Protesty dle platných Pravidel lyžařských závodů 

Lékař závodu horská služba – Grupa Beskidzka GOPR 

Ředitel závodu Ing. Eduard Kukuczka 

Sekretář závodu Renata Staszowska 608 374 635 (staszowska@seznam.cz) 

Trénink: trénink před závody se uskuteční 3. 2. 2022 od 8:30 – 10.30 hod. 

Různé: Ubytování pořadatel nezajišťuje – je možnost ubytování v Istebne [PL] 
a okolí, např.: 

• www.karczmaolza.pl  
( www.facebook.com/karczmaolza ) 
 

 Startovní listiny a výsledky budou k dispozici online na adrese: 
www.skimosty.eu/madeja 
 

 Všude lze platit kartou. 

 Po vyhlášení výsledků proběhne losování tomboly s hodnotnými 
cenami pro přítomné závodníky. 
 

 Závodí se dle platných PLZ a SŘ SLČR pro r. 2022/2023 

 Pořadatel upozorňuje na povinnost každého závodníka mít na 
sekretariátu SLČR odevzdané Prohlášení závodníka podepsané 
zákonným zástupcem. 

  
Pokud závodník do 2. 2. 2020 do 18:00 nebude v listině přihlášených, 
pojede ve své kategorii na konci závodního pole. Podobně budou 
zařazeni dodatečně přihlášení závodníci při prezentaci v den závodů. 
 

 K účasti na poradách a k podání protestu je oprávněn pouze 
akreditovaný vedoucí nebo trenér, podmínkou je členství v SLCR 
potvrzené platným průkazem. 

  
Pořadatel si vyhrazuje právo na vyhlášení změny programu závodu, 
případně umístění závodní kanceláře. 

       
Renata Staszowska (tel. 608 374 635)    Ing. Eduard Kukuczka 

Sekretář závodu                                                        Ředitel závodu 

http://www.karczmaolza.pl/
http://www.facebook.com/karczmaolza
http://www.skimosty.eu/madeja

