
Open přebor HZS ČR a mistrovství 

ČHSF v obřím slalomu

24. - 25. 1. 2016  

Skiareál Herlíkovice

Pořádá: SK Hasiči Praha a  GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF



OPEN PŘEBOR HZS ČR 

a MISTROVSTVÍ ČHSF V OBŘÍM SLALOMU

Ředitel závodu: Mgr. Jiří Kotáb

Technický ředitel: Petr Tatíček 

Prezentace: Květa Valentová, Ing. Vít Valenta, Bc. Jiří Musil, Petr Gazur



ORGANIZACE ZÁVODU

Termín: 24.1. – 25.1.2016

Místo konání: skiareál Herlíkovice

Počet účastníků: cca 60 - 80

Kategorie: nejméně 5 závodníků v kategorii 

- Muži do 40 let – lyže /  Muži do 40 let – snowboard

- Muži nad 40 let – lyže / Muži do 40 let – snowboard

- Ženy – lyže 

- Ženy - snowboard 

Bližší informace : Mgr. Jiří Kotáb, HS 6/C, tel: 778 547 636      email: jiri.kotab@hzspraha.cz

Kontakt pro start a startovné: Petr Tatíček, HS 5/C, tel: 778 548 609 email: petrtaticek@seznam.cz

Informace dále naleznete na: www.pozary.cz,  www.skhasicipraha.cz

Závody jsou určeny příslušníkům HZS ČR, hasičům HZS podniků a členům SDH.  

mailto:jiri.kotab@hzspraha.cz
http://www.pozary.cz/
http://www.skhasicipraha.cz/


PŘIHLÁŠKY A PLATBA STARTOVNÉHO

Při platbě bankovním převodem uveďte variabilní symbol: 250116, a do poznámky pište: jméno a příjmení závodníka, 

příslušnost a kategorii. Každému závodníkovi bude vystavena faktura na jméno uvedené v platebním příkazu a výši 

částky přijaté SK. Pokud máte zvláštní požadavky na náležitosti faktury (například uvedení organizace nebo vašeho 

SK), před uhrazením startovného kontaktujte hospodáře SK hasiči Praha na tel: 950 850 025 nebo emailu: 

vit.valenta@hzspraha.cz. Pozdější změny účetního dokladu nebudou brány v potaz. 

Ubytování pořadatel zajišťuje pouze pro ty, kteří je závazně objednají a uhradí 1 150,- Kč do  10.1.2016 na účet SK 

Hasiči Praha. Doporučený termín platby startovného pro neubytované (850,- Kč), je do 15.1.2016. 

Č.Ú. 224352849/0300

Nasazení závodníků ve startovní listině 1. kola významně  ovlivní datum zaplacení startovného.

Přihlášky zasílejte co nejdříve na email:  petrtaticek@seznam.cz

Do přihlášky je nutno uvést:

• Jméno, příjmení, příslušnost, kategorii, datum příjezdu

• V případě zájmu požadavek na ubytování

mailto:vit.valenta@hzspraha.cz


STARTOVNÉ – dvoudenní pobyt

Startovné  u  dvoudenního pobytu   (24.1. – 25.1.2016) 1 150 Kč / os.

Cena zahrnuje:

• Večerní lyžování 24.1.2016

• Nocleh v ubytovně EDEN Herlíkovice

• Snídaně v ubytovně EDEN Herlíkovice

• Celodenní permanentku na pondělí 25.1.2016

• Účast v závodu

• Oběd ve skiareálu Herlíkovice – restaurace na sjezdovce u lanové dráhy Žalý

Večerní lyžování zdarma pouze pro oficiálně ubytované.

Potvrzení o platbě bude vydáno při prezentaci.

Prezentace: 24.1.2016 odpoledne v ubytovně EDEN Herlíkovice a 25.1.2016 od 8:00 do 9:30 hod. ve skiareálu 

Herlíkovice



STARTOVNÉ – jednodenní akce

Startovné  jednodenní akce (dne 25.1.2016) 850 Kč / os.

Cena zahrnuje:

• Celodenní permanentka

• Oběd ve skiareálu Herlíkovice – restaurace na sjezdovce u lanové dráhy Žalý

• Účast v závodu

Potvrzení o platbě bude vydáno při prezentaci.

Platbu lze uskutečnit také na místě dne 25.1.2016.

Prezentace: 25.1.2016 od 8:00 do 9:30 hod. ve skiareálu Herlíkovice



ČASOVÝ PROGRAM 

Pondělí 25.1.2016

• 9:30 – 9:45 – prohlídka 1.kola

• 10:00 – start 1.kola 

• 11:40 – prohlídka 2.kola

• 12:00 – start 2.kola

• 13:30 – vyhlášení výsledků

• Možnost volného lyžování do 16.00 hod.

Časový program lze dle požadavků upravit. 

Ceny: První  tři závodníci v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny.



Profil areálu – zimní sezóna

• Přepravní komfort - 2x čtyřsedačková lanovka a 7x lyžařský vlek

• Sportovní i rekreační lyžování na 12,4 km sjezdových tratí různých obtížností

• Večerní lyžování na sjezdových tratích s lanovkou i vlekem

• Pro děti i závodníky - Dětský park Primáček nebo Měřená slalomová trať

• Půjčovna a servis se špičkovým vybavením, test centrum nových modelů lyží 

• Lyžařská škola a školka s vlastním areálem, babysitting

• Občerstvení a restaurace přímo na sjezdovce, ubytování na dojezdu areálu

• Parkování v areálu ZDARMA

LYŽAŘSKÉ CENTRUM PRO KAŽDÉHO SE ZÁVODNÍ 

TRADICÍ





HOTEL EDEN – 2015 / 16

- zrekonstruovaný hotel o celkové kapacitě 59 lůžek

- disponuje 11 dvoulůžkovými a 12 třílůžkovými pokoji, jeden pokoj má 

bezbariérový přístup

- každý pokoj je kompletně vybaven novým stylovým nábytkem, vlastním 

sociálním zařízením, sprchou a TV / SAT

- parkování pro hotelové hosty je zajištěno přímo u budovy hotelu na 

velkokapacitním hlídaném parkovišti (100 aut) a je zcela zdarma

- příjemná hotelová restaurace s barem









KONTAKT spolu-pořadatelské společnosti

Snowhill a.s.

Revoluční 13

110 00  Praha 1

Radka Záhořová, Tel: 737 222 466

Michal Matoušek, Tel: 737 222 424

E-mail: zahorova@snowhil.cz, snowhill@snowhill.cz

www.snowhill.cz
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