
Trať:
- 520m dlouhá závodní dráha
  vhodná pro rekreační lyžaře
- převýšení 90m
- 20 zábavných branek

oficiální
èasomíra fis 

na trati 
4 kamery 

pøenosový vùz 
 

Obøí slalom

sportovnì spoleèenská 
událost nadnárodního významu
pro dìti i dospìlé.

Akce je urèená pouze 
AMATérským závodníkùm... 

Atmosféru Závodu svìtové úrovnì
navodí pøímý pøenos z tratì,
pøenášený na velkoplošnou 
obrazovku.

komentuje:

Ivo Apfel

SKICUP 2018

   
Mrňouskové, rok nar. 2012 a mladší
 - chlapečkové a holčičky
Dětičky, rok nar. 2009 až 2011
 - chlapci a děvčátka
Děti, rok nar. 2005 až 2008
 - kluci a děvčata
Junioři, rok nar. 2000 až 2004
  - mládenci a slečny
Dospěláci, rok nar. 1979 až 1999
 - chlapi a ženský
Husákovy děti,  rok nar. 1959 až 1978
 -  pánové a dámy
Senioři,  rok nar. 1881 až 1958
 - gentlemans a ladies

:) koukalové, fanoušci, kibicové ..
-babičky, dědečkové, tety, strejdové ...

ategorie závodníků:

GSI NES D T TR EE



Obøí slalom

SKICUP 2018
LEDOVEC - park frymburk

www.parkfrymburk.cz

-VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL  1. PREZENTACE 8:30 �- 9:30
 1.KOLO   POD METODICKÝM VEDENÍM OPRAVDOVÝCH ZÁVODNÍKŮ2. PROHLÍDKA TRATI 9:00 - 9:50 

  1. KOLO -  3. START 10:00
  RANČ U TŘÍ ANČ  –  BOHATÉ OBČERSTVENÍ NA ÚROVNI GASTRONOMICKÉHO FESTIVALU4. OBĚD 11:30 �- 13:00 
 5. PROHLÍDKA TRATI 13:00 �- 13:302. KOLO  

 2. KOLO –  6. START 13:30
  A PŘEDÁNÍ CEN 7. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 16:30 �- 17:30 
 
V ceně startovného: zapůjčení startovního čísla,
Občertvení po celý den ( jídlo, nealkoholické nápoje, pivo, víno)

Formát závodu:
I. kolo dle startovních čísel a kategorií
II. kolo dle kategorií a výsledků dosažených v 1. kole, od nejhoršího času 

Vítěz každé kategorie je se svou rodinou  zván na:

V.I.P. večerní párty
Kavkazská kuchyně

hudba, tanec, kouzelník, imitátor
zábava, překvapení

HOT
SKI TOUR 

2018
Ochutnávky horkých nápojů Relax

Soutěže pro všechny

Taneční vystoupení

Skvělá hudba
Relax zóna s lehátky

 

Taneční zábava na sněhu 
s ochutnávkou horkých nápojů Relax

v příchutích hruška, jablko a pomeranč.

informace k závodu:

První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaile a hodnotné ceny.

Přihlášení a pravidla závodu on-line na www.parkfrymburk.cz
Startovné: platný skipas +
do 5 let zdarma, do 18 let 300,- Kč, od 19 let 500,- Kč
platba v den závodu při registraci, hotově


