
 

 
          

 
 
 
 

Rozpis  
Madeja Sport Cup 2018 Karolinka 

 

 
Pořadatel: Lyžařský klub SKI SOLÁŇ Rožnov pod Radhoštěm pod záštitou KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 
Termín: 3.3.2018 
Místo: Lyžařský areál Karolinka, okres Vsetín 
Discipliny: Obří slalom - jednoterčový, dva samostatné závody 
Kategorie: Přípravka - U 10:   2008 a mladší 

Předžactvo - U 12:   roč. 2006 - 2007 
Podmínky účasti: Podle soutěžního řádu MADEJA SPORT CUP “ (platný průkaz o členství v SLČR, průkaz 

závodníka s lékařskou prohlídkou ne starší 1 roku). 
V případě, že závodník není veden v databázi závodníků na http://vysledky.czech-ski.cz/  je 
nutno pořadateli odevzdat prohlášení závodníka podepsané zákonným zástupcem. 

Startovné : 200 Kč/ závodník/ závodní start 
Přihlášky: Do 1.3.2018 do 20:00 hod vyplněním online formuláře na www.madejasportcup.cz, nebo na 

http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody. 
Zkontrolujte si prosím, zda jste na výše uvedené adrese v seznamu přihlášených závodníků.   
Pokud závodník nebude ve čtvrtek ve výše stanoveném termínu v listině přihlášených  
závodníků pojede ve své kategorii na konci závodního pole. Podobně budou zařazeni 
dodatečně přihlášení závodníci při prezentaci v den závodu. 

Odvolání: Do 1.3.2018 zveřejněním na webu SLČR nebo dotazem na 737 140 757 
Prezentace: V sobotu 3.3.2018 od 7:30 do 8:45 hod v restauraci U vleku v lyžařském areálu Karolinka 
Schůze vedoucích: V sobotu 3.3.2018 v 9:00 hod v prostoru před restaurací „U vleku“ 
Další časový program 
závodu: 

9:30 - 9:45       prohlídka 1.závodu 
10:15                start první závodnice přípravky 
Prohlídka a start druhého závodu bude v návaznosti na první závod a v závislosti na nutnosti 
preparace tratě. 
Pořadí startu kategorií je přípravka dívky, přípravka chlapci, předžákyně, předžáci. 

Závodní kancelář : Restaurace Pod vlekem v lyžařském areálu Karolinka. 
Parametry závodních tratí: Obří slalom se jede na trati v areálu Karolinka; číslo homologace 083/01/09 a 083/02/09 
Stravování: Restaurace „U vleku“ v lyžařském areálu Karolinka, hotel Koník 300 m od areálu. 
Lékařské zajištění: Horská služba Beskydy. 
Různé: - Závodí se podle pravidel lyžařských závodů a soutěžního řádu MADEJA SPORT CUP pro 

rok 2018  
- Účastníci závodů a diváci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 
- Za ztrátu startovního čísla bude účtováno 300,- Kč. 
- Výsledky budou zveřejněny na http://vysledky.czech-ski.cz/  
- Slavnostní vyhlášení a předání bude provedeno 30 minut po skončení závodu v cíli. 

Předání věcných cen pouze při osobní účasti na rozdílení. 
- První závod se koná zároveň jako krajský přebor Zlínského kraje. 
 

 

 

  

  

Ředitel závodu Předseda Ski Soláň 
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Závod je podporován 

dotací z fondu mládeže a 

sportu Zlínského kraje 
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