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

10. ročník - SKI SERIE MASTERS                    

Ohlédnutí  
za sezónou 2020/2021 

Závodnice, závodníci, přátelé,  
když jsme vloni psali, že sezóna byla netradiční, netušili jsme, co nás letos čeká… Bylo to extrémně 
komplikované (a horší to snad už nebude). Nicméně závodní sezona to byla a zaslouží si řádné ohlédnutí  . 
 

410  5  390 
projetých branek 

  
zemí na startu - Čechy, Morava :-), Slovensko, 

Polsko, Maďarsko   
osobostartů 

 

 Letošní sezona nás všechny postavila před celou řadu výzev a doufáme, že jsme 
prostřednictvím závodů Ski Serie Masters mohli přispět ke zlepšení nálady nejen 
závodníků Masters. Věříme, že urputné soutěžení s odvěkými soupeři Masters 
nejen z celé ČR pomohlo v této složité době přijít na lepší myšlenky. Protože sport 
je nejlepší prevence i terapie  . 
 Zásadní logistická výzva spočívala v nemožnosti uspřádat jakékoliv závody Masters 
na území naší republiky. A proto jsme se uchýlili do azylu v polském lyžařském 
středisku Jurgow. 
Toto poněkud nestandardní řešení nám přišlo výrazně lepší, než sedět doma na 
židli. Počasí nám přálo, a tak se podařilo odjet 6 kvalitních závodů, během kterých 
nebylo žádné zranění, což považujeme za úspěch. Stejně tak je potěšitelné, že se 
letos v rámci Ski Serie Masters odjely všechny tři disciplíny, tedy SuperG, obří 
slalom i slalom. 
Letos se tedy všechny závody musely odjet v zahraničí, což bylo pro některé 
závodníky logisticky komplikované a některé závody nebylo možné uskutečnit 
vůbec. Z těchto důvodů se letos nebude vyhlašovat celkové pořadí Ski Serie 
Masters – Český pohár. Předem děkujeme za pochopení. 
Děkujeme za spolupráci kolegům ze Svazu slovenského lyžování, polského ski klubu 
Nowy Sacz a vedení skiareálu Jugow, který nám vyšel zcela vstříc. 
Také děkujeme závodníkům, kteří vážili cestu do polského střediska a věříme, že si 
to užili a dlouhé cesty nelitovali  . Děkujeme za dlouholetou podporu. 
I nadále se budeme snažit uspořádat závody tak, aby byla řádně naplněna sportovní 
i společenská stránka závodů  . 
Všem Masters přejeme pevné zdraví, radost ze života a těšíme se na setkání.  
 

                            Za pořadatele, 
                            Šimon Mastný 

                            Ski Club Masters 
 

 

Ski Serie Masters 2020/2021 
  Uskutečněné závody: 

Ski Serie Masters – Český pohár je dlouhodobá celorepubliková 
soutěž jednotlivců podle vypsaných kategorií v příslušném 

závodním období, kde je hodnoceno umístění závodníka 
v jednotlivých závodech, které jsou do seriálu započítány. 

 

Soutěží se v kategoriích Muži A, Muži B, Ženy C a Open Ženy a 
Open Muži v alpských disciplínách. 

  
Jurgow 

(přeloženo z 
Vrbna) 

  

16.-17.1. 
GS, SL, 

GS 
    

  
Jurgow 

(přeloženo z 
Jablonce n.J.) 

  

6.-7.2. 
SG, GS, 

SL 
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Výsledky bodování Ski Serie Masters 2020/2021 

 Kat. Jméno závodníka Nar. Body    Kat. Jméno závodníka Nar. Body 

Ž
E

N
Y

 

C5 Šetinová Iva 70 540   

M
U

Ž
I 

B10 Biel Alfred 42 600 

C4 Tůmová Dagmar 71 600   B9 Drlík Jiří 49 480 

C3 Grygerová Daniela 78 540   B8 Daniš Emil 53 440 

C2 Roupcová Eva 84 500   B7 Barabas Stanislaw 56 440 

       A6 Vaňous Bohuslav 63 540 

O
P

E
N

 

OŽ Hájková Kateřina 99 500   A5 Hrstka Milan 67 580 

OM Provazník Erik 92 530   A4 Lalik Waldemar 73 580 

(Celkové pořadí se letos nevyhlašovalo, 
tabulka zobrazuje závodníky s nejvyšším 

počtem pohárových bodů) 

  A3 Staník Roman 77 580 

  A2 Galaszek Jakub 82 200 

       A1 Lukáč Martin 90 410 

 
 

 Děkujeme všem partnerům 

a spolupracovníkům za podporu 

 

 
Lyžařské kluby a lyžařské areály 

    

Ski Club Masters Skiareál Jurgow 
TJ Vysoké Tatry Skiareál Štrbské Pleso 

Narciarna Nowy Sacz Follow sport 
 

Partneři 

 


