
   

 
 
 

 
 

 
Milí přátelé snowboardingu, 
 
dovolujeme si vás pozvat na FIS Evropský pohár 2010 v paralelním slalomu, dne 9.1.2010 a 
FIS soutěž ve stejné disciplině, dne 10.1.2010 do lyžařského areálu SKI AREA v Mariánských 
Lázních, první soutěž seriálu O2 Snowboard Tour 2009/2010. 

 
1. Přihlášky 

Akceptujeme dle platných FIS pravidel a národních quot pouze přihlášky národních svazů (Entry 
form 215) Očekáváme je nejpozději v pondělí, 31.prosince 2009. Každý účastník musí mít 
podepsané prohlášení závodníka, které ho opravňuje ke startům na mezinárodních soutěžích FIS 
!!! 

Svaz lyžařů České republiky – úsek snowboardingu 
c/o Michaela Kopuletá 

Tel.: +420 737 222 410 Fax : +420 220 512 618 
e-mail : michaela.kopuleta@czech-ski.com s kopií   ivana.dobisova@tiscali.cz 

 
2. Registrace 

Registrace jednotlivých teamů a první meeting kapitánů teamů bude probíhat v pátek, v závodní 
kanceláři 8.1.2010 od 16:00  v hotelu Cristal Palace v centru lázeňského města Miariánské 
Lázně.  
 

3. Ubytování 
Ubytování je pro účastníky zajištěno v hotelu Cristal Palace v Mariánských Lázních, za cenu  
60 CHF (equivalent v CZK dle platného denního kurzu)/noc/osoba s polopenzí.  
Hotel si účtuje poplatek za parkování 100 Kč/den/auto na hlídaném parkovišti.  
Je přísně zakázáno mazat snowboardy v hotelových pokojích !!! Každý team je přímo zodpovědný 
za případné škody v hotelu je a povinen tyto uhradit přímo v hotelové recepci ! Prosím vezměte na 
vědomí, že check-out je v neděli po soutěži nejpozději v 16:00 hodin. Ubytování se platí přímo v 
hotelu,  akceptuje platbu kreditními kartami nebo v hotovosti. 
Více informací o hotelu najdete na jejich webových stránkách www.cristalpalace.cz  . 
 

4. Doprava 
Pořadatel nezajišťuje dopravu.  
 

5. Event fee 
Účtujeme Event fee 200 Kč/osoba/závodní den, které zahrnuje skipas a stravování v místě konání 
závodů, v hotelu Koliba. 
Snídaně a večeře jsou součástí ubytování. 
 

6. Čísla - Bibs 
Během soutěží a během vyhlašování vítězů je každý závodník povinen mít viditelně oblečené 
startovní číslo.    Startovní čísla se vracejí pořadateli !!! 
 
 

7. Pojištění 
Závodníci i doprovod se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Každý účastník musí mít své vlastní 
pojištění. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za úrazy účastníků v době konání soutěže, za 
materiální škody ani za případné ztráty vybavení. 



   

 
 
 

 
 

 
8. FIS  Evropský pohár 2010 / FIS závod - Program 

Pátek 8.1.2010 – oficiální příjezdový den 
16:00-19:00 registrace teamů 
20:00   porada kapitánů teamů 

Sobota 9.1.2010 / Neděle 10.1.2010 - PSL 
stejný program po oba dva dny 

a bude oznámen vždy na poradě kapitánů teamů 
08:00 – 09:00 trenink s možností postavení branek mimo závodní trať 

08:45 – 09:15   prohlídka tratí 
09:30 -  1. kvalifikační jízda 
10:45 -  2. kvalifikační jízda 

13:00     FINÁLE   MUŽI  +  ŽENY 
Sobota 18:00   porada kapitánů teamů 

 
 
 

Sobota/Neděle – Vyhlášení vítězů ihned po skončení finále v cílovém prostoru 
V sobotu se účastníci i diváci mohou těšit na koncert přímo v areálu SKI AREA. 

(změna v programu možná) 
 
 
 

Těšíme se na vás v Mariánských Lázních. 



   

 
 
 

 
 

 
Dear Snowboard Nations, 

 
We are glad to invite You to attend the event  FIS European Cup 2010 1x PSL, January 9th 

and FIS Race, 1 x PSL, January 10th 
 

1. Entries and important forms 

Entries will be accepted from National Ski Associations in accordance with the FIS quotas and rules 
for the FIS European Cup. Please remit the official entry form (ICR art.215) to the Organizing 
Committee by fax or e-mail, not later than Monday, December 31st ,2009. 

Czech Ski Association - Snowboarding 
c/o Michaela Kopuleta 

Tel.: +420 737 222 410 Fax : +420 220 512 618 
e-mail : michaela.kopuleta@czech-ski.com with copy to  ivana.dobisova@tiscali.cz 

 

2. Registration 

Team registration and first Team Captain´s meeting will take place on Friday, January 8th  2010 in 
the Race Office in Hotel Cristal Palace situated in the center of the city Marianske Lazne/Czech 
republic, from 16:00 – 20:00 www.cristalpalace.cz . 
 

3. Accommodation for special price 

Accommodation at the special rate 60 CHF/night/person incl. HB will be provided in the Hotel 
Cristal Palace in Marianske Lazne for the official arrival day Friday January 8th  through Monday 
January 11th ,2010. Every team has to pay for the accommodation and the personal expenses 
directly to the hotel cash (CZK or EUR only) or by credit card. There is an additional parking fee 
100 CZK/day/car to pay.  
Please note, that the check-out time on Sunday January 10th is 16:00 ! 
It is strongly forbidden to wax boards in the hotel rooms. Each team will be held responsible for 
any damage incurred during the stay. 
For more details about the hotel please check the hotel website www.cristalpalace.cz  . 
 

4. Transportation 

Teams are responsible for their own transportation. 
 

5. Event fee 

We will charge every athlete with an event fee 15 EUR/race day. This fee includes lift cards, and 
lunch at the race area, hotel Koliba. 
Breakfast and dinner will be provided in the hotel Crystal Palace. 

 
6. Bibs 

All competitors must wear bibs during the competition and award ceremonies.  All bibs has to be 
returned to the organizer !!! 
 

7. Accident Insurance 

Each competitor must have his/her own medical insurance. The Organizing Committee, the Ski 
Area, sponsors, suppliers, their agents, the FIS and the Czech Ski Association decline any 
responsibility for accidents, damaged or lost equipment and second and third party claims during 
the event. All athletes, officials and members of the National Association who attend and 
participate in the event shall do so at their own risk. 
 



   

 
 
 

 
 

 
8. Training course    

Warm-up space will be provided (closed for the public) for a minimum of 2 lines (minimum 15 
gates long) at the race hill, next to the competition course.  
 
 
 

9. FIS  European Cup 2010 - Schedule    

 
FRI 8.1.2010 / official arrival day 

16:00 – 19:00 Team registration 
20:00 TC meeting 

In the race office in hotel CRISTAL PALACE, situated in the center of the city Marianske Lazne. 
 

SAT 9.1.2010 PSL Competition 
There will be same program for both days, more after the first TC Meeting 

   08:45 – 09:15 Inspection 
  09:30 1.qualification run 
  10:45 2.qualification run 

 
13:00   FINALS   LADIES/MEN 

Prize Giving Ceremony for FIS European Cup at 16:00 at the finish area 
with music concert and after party. 

 
 

10. FIS  Competition  2010 - Schedule    

   08:45 – 09:15 Inspection 
  09:30 1.qualification run 
  10:45 2.qualification run 

 
13:00   FINALS   LADIES/MEN 

Prize Giving Ceremony immediately after the competition in the finish area. 
 
 
 

11. Organizing Committee   

 
Chief of OC – Mrs.Ivana Dobisova / +420 737 222 410 

Chief of Competition – Mrs.Lenka Kudlackova / +420 777 114 009 
Chief of Medical Services – Mr.Rudolf Chlad / +420 602 145 165 
Chief of Timing and Calculation – Mr.Jiri Leso / +420 724 632 040 

 

We are looking forward to welcome You to our FIS European Cup in the beautiful Spa 
City Marianske Lazne 

 
 
 


