
    
 

 

 

 

 
International Masters Cup                                              

SG, GS, SL  

 

Jurgow (PL), 6.-7.2.2021 

 

SLOVENSKÝ POHÁR MASTERS A OPEN ZSL 2021 
Závody jsou započítány do VISEGRAD MASTERS CUP a 

SKI SERIE MASTERS  
 

Propozice závodu 
 

Pořadatel: Ski Club Masters, TJ Vysoké Tatry 
 

Technické zajištění: TJ Vysoké Tatry, Ski Club Masters, Ski Jurgow, Follow sport  
 

Místo konání: Jurgow Ski (Jurgow, Polsko), sjezdovka 1,2 - www.jurgowski.pl  
 

Datum konání : 6.-7.2.2021 
 

Disciplíny : Sobota - SuperG (1 kolo, muži a ženy) 
- Obří slalom odpolední (2 kola, muži a ženy) 

Neděle - Slalom (2 kola, muži a ženy) 
 

Organizační výbor: Předseda OV:  Pavel Krasuľa 
 Místo předseda OV: Piotr Stolarczyk 
 Ředitel závodu:  Ing. Šimon Mastný 

Časomíra:   Sportiming Štancel 
 

Informace: Pavel Krasuľa: +421 911 425 381 (i SMS), krasula@slovanet.sk 
 Šimon Mastný: + 420 724 279 379, simon.mastny@skiclubmasters.cz 

www.ski-masters.cz, www.facebook.com/SkiSerieMaster.cz  
 

Pravidla závodu: Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů v alpských disciplínách platných v 
FIS-MASTERS, Soutěžního řádu ZSL, Soutěžního řádu Visegrad Masters Cup 
2020-21 a SKI SERIE MASTERS. Závodu se mohou zúčastnit muži a ženy 
starší ročníku 1990 (resp. 2004) včetně. 

 Kategorie jsou podle věku : 
 Ženy C1 – C11 (30 let a více) - po 5 letech  
 Muži B7 – B12 (60 let a více) - po 5 letech 
 Muži A1 – A6 (30 až 59 let) - po 5 letech 
 Open ženy OŽ (16 až 29 let) 
 Open muži OM (16 až 29 let) 

  

Přihlášky:  Online: https://forms.gle/a2qL16iPfFY9gEYy9,  www.ski-masters.cz  
  Každý závodník při prezentaci předloží Antigenní test ne starší než 24 hod. 
 

Uzávěrka přihlášek: pátek 5.2. 2021, 20:00 (možnost přihlášky i na místě při prezentaci) 
 

Startovné: 15 Eur za závod a závodníka (Startovné se vybírá při výdeji startovních čísel). 
 

Prezentace: Prezentace a vyzvednutí startovních čísel bude před restaurantem Jurgow. 
 
Časový rozvrh: 

Sobota (6.2.) - SG  7:00 - 8:30 Prezentace   
   8:15 - 8:45 Prohlídka tratě SG 
   9:00  Měřený trénink - SG (1 jízda) 
   10:00  Start - SuperG 
 

Sobota (6.2.) - GS  11:45 -  12:15 Prohlídka tratě - 1. kolo GS (odpolední) 
   12:30  Start - 1. kolo GS 
   13:45 - 14:15 Prohlídka tratě 2.kolo GS 
   14:30  Start 2. kolo GS 



    
 

 

 

 
Neděle (7.2.) - SL  7:00 - 8:30 Prezentace   

   8:15 - 8:45 Prohlídka tratěSLS 
   9:00  Start – 1.kolo SL 

 10:15 - 10:45 Prohlídka tratě 2.kolo SL 
   11:00  Start 2. kolo SL 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu i disciplínách. 
Závodníci v obou kolech budou startovat podle data narození od nejstaršího (C, B, A, O). 
Ve všech prostorách areálu je nezbytné dodržovat aktuální hygienické předpisy (Rouška, Rozestupy)! 
 
Vyhlášení výsledků: V neděli do 1 hod po dojetí závodu - před restaurantem  
 Průběžné výsledky (na oficiální tabuli) v cílovém prostoru 
 V neděli bude vyhlášen Jurgow Master – vítěz trojkombinace (celkový čas, 
 handicapově dle věku). 
 

Ceny : Vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni. 
Pro všechny závodníky proběhne losování hodnotných cen dle startovních čísel 
po skončení závodu a vyhlášení výsledků.  

 

První pomoc : Horská služba 
 

Protesty : Všechny protesty se předkládají písemně v cíli současně s vkladem 20EUR dle 
platných PLZ odst. 644. V případě kladného vyřízení se vklad vrací. 

 

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 homologovaný chránič páteře. 

 

Ubytování: Individuálně, Polsko 
 

Další informace: Za ztrátu u startovního čísla se účtuje 500 Kč. 
Rozpis závodů je závazný pro všechny závodníky a funkcionáře, kteří se 
závodů zúčastní. 
Přihlášením a účastí na závodu souhlasí závodníci, činovníci, doprovod i diváci 
s pořizováním fotografií a zvukových a zvukově obrazových záznamů své 
osoby. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být 
pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to 
bezplatně. 
Trénink – SG - v pátek 5.2. 

 Parkování – na místě 
 Případné odvolání závodu: do 4.2.2021, 20:00 hod – viz www.ski-masters.cz. 
 

 

Předpisy COVID-19: 
- Organizační výbor přijme nezbytná opatření k ochraně zdraví účastníků závodu. 
- Použití roušky je vyžadováno ve všech prostorách (např. na startu, v cíli a na lanovkách, při 

slavnostním předávání cen). 
- Před vstupem do jakéhokoli vnitřního prostoru si vydezinfikujte ruce. 
- Pokud se cítíte špatně, zůstaňte doma. 
- Organizační výbor odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nehod nebo jiných nároků na 

odpovědnost (možné onemocnění COVID). 
- Pokud se opatření COVID-19 změní na „poslední chvíli“, organizátor si vyhrazuje možnost 

zrušit závod bez odpovědnosti a náhrady cestovních výdajů. 
- Žádní diváci nejsou povoleni. 

Upozornění COVID-19 
Závody můžou být bezpečné, pokud se budou všichni účastníci chovat odpovědně a ohleduplně. 

Řiďte se pokyny organizačního výboru! 

 
 


