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ČESKÝ POHÁR – OPEN RACE– VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ 
15. - 17. 1. 2021, LIPNO 

 PRO KATEGORIE LW1-9, LW10-12, B1-3 
 
Ředitelka závodů: Ilona Pavlová, M: 777 261 874  
Technický delegát: Pavel Brichta 
Hlavní rozhodčí: Jiří Dostál 
Koordinátor asistentů: Tomáš Miko 
Klasifikace:   Ilona Pavlová  
Administrátorka: Lucie Moravcová, M: 724 702 402, E: lucie.moravcova@cstps.cz    
Koordinátorka:  Radka Kučírková, M: 602 179 011, E: radka.kucirkova@cstps.cz  
 
Přihlášky:  do 7. ledna 2021 na adresu lucie.moravcova@cstps.cz 
Účastnický poplatek 1.000 Kč / osobu – úhrada do 7. ledna 2021  
Číslo účtu:  1728105504/0600  
 
Místo konání:   Resort Lipno, svah Promenádní - https://www.lipno.info/  
Ubytování:   Hotel Kilián, Loučovice https://www.hotelkilian.cz/  
 
 
 

Program 
 
15.1.2021 pátek  
do 17:00 hod - příjezd do hotelu Kilián, adresa Loučovice 248 
19:00 hod - rozprava o tréninku, přednáška klasifikace a konzultace (třídy LW a B)  
20:30 hod - školení asistentů a stanovení pozic na svahu a asistence, porada trenérů na stavbu 
trati, technická příprava materiálu, poučení závodníkům o bezpečnosti při tréninku a závodech a 
odpovědnosti za odložené věci 

 
16.1.2021 sobota  
7:30 – 8:30 hod - snídaně  
8 30 – 9 30 hod - odjezd na trénink 
10:00 – 15:00 hod - trénink 
13:00 – 14:00 hod - oběd individuálně 
17:00 hod – odjez ze svahu do hotelu   
18:00 – 19:00 hod - večeře 
19:00 – 20:00 hod – technický mítink – losování – předání startovních čísel 

 
17.1.2021 neděle 
7:30 – 8:30 hod - snídaně  
8:30 – 9:30 hod - odjezd na závody 
10:00 – 11:30 hod – I. kolo - slalom   
12:00 – 13:00 hod – II. kolo - slalom 
13:00 hod – ukončení závodů, do 15min podání protestů – poplatek 500 Kč 
13:30 hod – vyhlášení výsledků  
 
 
 
 

mailto:cstps@cstps.cz
http://www.cstps.cz/
mailto:lucie.moravcova@cstps.cz
mailto:radka.kucirkova@cstps.cz
mailto:lucie.moravcova@cstps.cz
https://www.lipno.info/
https://www.hotelkilian.cz/


 

   CZECH SPORTS ORGANISATION FOR PHYSICALLY DISABLED 
   ČESKÝ SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ z.s. 

 
     Strahov blok 1, Vaníčkova 7, 169 00 Praha 6 
     mobil: +420 602 179 011; e-mail: cstps@cstps.cz 

  Web: www.cstps.cz 
 

IČO 48551350               Bankovní spojení: GE MONEY BANK a.s., č.ú.: 1728105504/0600 

 

 

 
Popis 
Jedná se o závody, které mají motivovat začínající sportovce k aktivní sportovní kariéře a srovnání 
současné výkonnosti v rámci ČR.  Součástí závodů bude národní klasifikace (zařazení sportovce 
do příslušné třídy dle typu a rozsahu postižení). Výsledky sportovců budou na základě klasifikace 
přepočítány na body a vyhlašují se kategorie stojící, sedící a zrakově postižení (dle pravidel IPC). 
Tento závod představuje jedinou možnost, kdy si začínající sportovci (bez věkového omezení) 
mohou vyzkoušet standardní závod dle pravidel mezinárodní federace.  
 
Povinnost organizátora sportovní akce nahradit újmu podle NOZ 
 
Účastník startuje na závodě na vlastní nebezpečí. Bere na vědomí, že povinnou součástí sportovní 
výstroje pro účast v závodě jsou lyže přizpůsobené jeho Dg. Za stav sportovní výstroje a vybavení 
si odpovídá účastník sám. 
  
Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu, a to zejména 
s tím, že se závod akce koná v náročném terénu a při náročných klimatických podmínkách. Dále je 
účastník povinen respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele, respektive osob 
pořadatelem pověřených k organizaci závodu. 
  
Pořadatel není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka závodu, který bude 
jednat v rozporu s výše uvedeným. 
  
Účastník bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání závodu/, které dle jejich 
povahy nelze podřadit pod účast na závodě jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a 
jeho případné následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost. 
 
 
Těšíme se na kvalitní sportovní zážitek! 
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