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Organi zation  Organizace  

Organizer: ZLK Zlínsport Zlín Pořadatel: ZLK Zlínsport Zlín 
Chairman of org. Committee: Zdeněk Rajch (CZE) Předseda org.výboru: Zdeněk Rajch (CZE) 
Director of competition: Zdeněk Rajch (CZE) Ředitel závodu: Zdeněk Rajch (CZE) 
Technical delegate: will be named at the meeting of the team leaders Technický delegát: bude jmenován na poradě vedoucích družtev 
Course setters: will be named at the meeting of the team leaders Stavitelé tratí: budou jmenováni na poradě vedoucích družstev 
Measurement, results: Measurement Rožnov,Grůza, Oblůk  Měření, výsledky: Měření Rožnov, Grůza, Oblůk  
Arbitr: will be named at the meeting of the team leaders Arbitr: bude jmenován na poradě vedoucích družstev 
    

Conditions Soutěžní podmínky 
    
Courses: Ski area Štítná nad Vláří Tratě: Ski areál Štítná nad Vláří 
Disciplines: Giant Slalom, Slalom, Super-G Disciplíny: obří slalom, slalom, super-G 
Applications: by email and letter at the adress: Přihlášky: emailem a písemně na adresu 
Martina Rajchova Martina Rajchová 
Podvesna IV/3809 Podvesná IV/3809 
76001 Zlin, CZE 76001 Zlin, CZE 
mob: 00420 606 313 602, email: martina@rajch.cz mob: 00420 606 313 602, email: martina@rajch.cz 
At the latest: 15 August 2014 Uzávěrka: 15. srpna 2014 
    
Race office: Object of the ski hillside - there will be team leader meeting. Závodní kancelář: Objekt u lyžařského svahu - zde bude probíhat porada 
Insurance: The organizer does not assume any liability for damage of competitors and vedoucích družstev. 
strangers during trainings and competitions. Pojištění: Pořadatel a organizátoři nepřebírají žádnou odpovědnost za  
Prostests: Till 15 minutes after disqualifications announcement in the race office. nehody a škody soutěžících a třetích osob v průběhu tréninku a soutěží. 
Charge for protest: According to rules IWO. Protesty: do 15ti minut po oznámení diskvalifikací v závodní kanceláři. 
Material: The skis have to satisfy rules IWO for grass skiing. Poplatek za protest: podle předpisů IWO 
Notice: Completely biologically degradable washing and gliding substances may be Materiál: lyže musí odpovídat předpisu IWO pro travní lyžování. 
used only on grass skis which are enviromentally friendly and not detrimental. The Poznámka: k mazání a mytí lyží mohou být použity pouze biologicky 
grass skis may be lubricated or cleaned only in the washing and servicing area.  nezávadné prostředky, mazání a mytí pouze ve vymezených prostorech. 
A competitor has to pay 20 EUR in case of loss of his starting number. V případě ztráty startovního čísla bude závodník hradit poplatek 20 EUR. 
A fee Competetion: 10 EUR / Discipline Startovné: 10 EUR / disciplína 
A fee for lift / race / day: 6 EUR Poplatek za vlek za závodníka na den: 6 EUR. 
    

Proposition of Competetion were autorised by the Commission STK Grass ski.CZ 
Propozice závodu byly schváleny komisí STK Grass ski.CZ, Ing. 
Gardavský. 

Ing. Gardavský.    
    
Certitications of the FIS ski hillside No. 229/05/13 of 03.05.2013. Homologace lyžařského svahu komisí FIS, č. 229/05/13 z 03.05.2013. 



 
 

Schedule / Harmonogram 
 

29.8.201 Friday Pátek 

16:00 - 19:00 Official training Oficiální trénink 

16:00 - 18:00 Presentation Prezentace 

18:00 The official welcome of competitors FIS, CC Oficiální přivítání účastníků FIS, ČP 

20:00 Team leader meeting Porada vedoucích družstev 

30.8.2014 Saturday Sobota 

8:15 - 9:00 Training Trénink 

11:30 FIS - Start 1. run giant slalom FIS - Start 1. kola obřího slalomu 

14:00 FIS - Start 2. run giant slalom FIS - Start 2. kola obřího slalomu 

16:00 FIS - Start Super G FIS - Start super G 

19:30 Prize giving ceremony Vyhlášení výsledků 

20:00 Team leader meeting Porada vedoucích družstev 

31.8.2014 Sunday Neděle 

8:00 - 9:00 Training Trénink 

10:30 FIS - Start 1. run slalom FIS - Start 1. kola slalomu 

13:00 FIS - Start 2. run slalom FIS - Start 2. kola slalomu 

14:30 Prize giving ceremony Vyhlášení výsledků 

 



 
 

 


