
4 dny na horách

Vážení přátelé, 
Dovolujeme si vás pozvat na 7. ročník Poháru Snow Cymedica. Pro letošní ročník přesouváme dějiště akce k našim sousedům do Rakouska. Proč? Důvodů je 
několik. Především nám nabízejí kvalitní servis a zázemí, vstřícnost a další kritérium je dostupnost střediska. Vzdálenost z Prahy je 351 km, z Hradce Králové 
341 km, z Brna 282 km, 234 km z Bratislavy, 420 km ze Zvolena.
Celou akci jsme naplánovali na 4 dny tak, aby si každý mohl v klidu zalyžovat, užít si společnost přátel, posedět a popít, zajít do sauny a přitom si i zazávodit.  
Pro děti budou v hotelu k dispozici naši animátoři, kteří se postarají o jejich zábavu odpoledne a navečer. Hotel je přímo ve středisku, Lackenhof je malá vesnice, 
ke sjezdovce to je cca 150m, takže nás nečekají žádné únavné přesuny. Celý hotel je rezervovaný pouze pro Cymedica Pohár Snow.

Lyžařská oblast Lackenhof am Ötscher
Lackenhof, jedno z nejznámějších lyžařských středisek Dolního Rakouska, se nachází v rakouském Ötscherlandu, na svazích hory Ötscher v regionu Mostviertel. 
Ötscher se se svou výškou 1.983 m vypíná nad celým alpským předhůřím tak, že ho Slované, kteří zde sídlili v 9. století, s respektem nazývali „Othza“: „Vater-
berg“(Praděd). 

Sjezdovky v Lackenhof se rozprostírají jako křídla na dvě strany. Jedna část leží pod vrchem Malý Ötscher (1560 m. NM), odtud se dá svést do druhé části,  
kde startuje lanovka pod nejvyšší vrch – Velký Ötscher (1893 m. NM). Kompletní délka sjezdovek je 19 kilometrů, nejdelší – Riffelabfahrt – měří 2,8 km. 
Dvě černé, nejtěžší sjezdovky ve středisku jsou opravdu výzvou i pro dobrého lyžaře a patří k nejtěžším v Dolním Rakousku. 
Další dvě sjezdovky jsou homologovány lyžařskou federací pro oficiální FIS závody.
Výhodou střediska je, že uspokojí náročné lyžaře i malé děti, které teprve s lyžemi začínají.

Stranou od všech mají snowboardisté park s U-rampou, překážkami a skoky. 
V areálu jsou také upravené běžecké tratě. Začínají přímo v Lackenhofu 
a po přispění 2 eur za osobu si můžete projet 17 km upravených tratí. 

  Součástí střediska je 2km dlouhá sáňkařská dráha. 
  Areál je také východiskem skialpinistických túr. 
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NÁVRATKA – ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na workshop společnosti Cymedica CYMEDICA POHÁR SNOW 10.-13.1.2013
Jméno a příjmení: ..........................................................................Počet osob: .......... Pracoviště: ...............................................................................................

Jména a data narození spoluúčastníků:
Účast v závodě:

Doprovod:
Lyže: Snowboard: Běžky:

1.
2.
3.
4.

Bodová hodnota programu podle počtu a věku účastníků:………………………….  Hodnotu Programu uhradím:     body      fakturou
Účast na workshopu je závazná a stornovat bez ztráty bodů jí lze do 12.11.2012. 
Společnost Cymedica si vyhrazuje právo zrušení akce, nebo změny programu ze závažných důvodů.

PROGRAM:
Ve  čtvrtek přivítání, večeře a posezení. Ubytování je možné od 14,00 hod, pro ty, kdo přijedou už ráno, je možné si v hotelu ponechat zavazadla.
V pátek se konají závody na běžkách. Na trati budeme mít ozvučení, komentátora a měřit se bude profesionální časomírou. Kdo závodit na běžkách nebude,  
tak má volný lyžařský program nebo může jít závodníky povzbudit. Po setmění pořádáme na nejdelší sjezdovce Sjezd s loučemi. Večer vyhlášení výsledků 
běžeckých závodů. Hudba, tanec, ochutnávka vín, pro děti soutěž v rozpoznávání jedlých vůní „O nejlepší čumáček“.
V sobotu jsou na programu závody v obřím slalomu. Trať opět ozvučíme, komentátor poukáže na silné stránky jednotlivých závodníků a měřit budeme opět 
profesionální časomírou. Závod se pojede v pořadí od těch nejmenších lyžařů až po snowboard.
Odpoledne se můžete zúčastnit tradičního vyřazovacího Závodu na Ježdíkách (pro ty, kdo nevědí co to je, jedná se o plastové lopaty pod zadek a nedostatek 
rychlosti je možné nahradit kreativitou předváděných figur na těchto neřiditelných závodních strojích). Večer vyhlášení výsledků všech sjezdových kategorií 
a Ježdíků. Ochutnávka dalších druhů vín a čmuchací soutěž pro dospělé zájemce O nejlepší frňák. Hudba, tanec, volná zábava.

DOPROVODNÉ AKCE:
V hotelu jsme zajistili tyto možnosti individuální zábavy: billiard, stolní fotbal, sauna, turecké lázně, stolní tenis, šipky, dětská herna. Současně budou  
v hotelu k dispozici naši dva animátoři, kteří budou zajišťovat zábavu pro děti a juniorstvo vždy odpoledne a navečer po celou dobu pobytu.
Sjezd s loučemi – kdo chce, může se zapojit do dlouhého osvětleného hada a po setmění sjet nejdelší sjezdovku. Louče jsme zajistili. Kdo nepojede, může 
jen přihlížet a fotit.
degustace Veltlínských vín z rakouska – součástí jednoho večera bude řízená degustace vedená naším předním českým someliérem panem Milanem Krej-
čím, který je držitelem mnoha zahraničních a domácích ocenění. degustace francouzských vín - další večer nabízíme možnost ochutnání vín z oblastí Francie.
Večerní hudba a komentář během závodů – DJ Pavel Baláž zastane funkci sportovního komentátora, technika při ozvučení tratí a zajistí večerní diskotéku.
Stan pro odložení věcí a převlečení u tratí – bude k dispozici pro vaše věci, batůžky a potřebné převlečení během závodů. Součástí stanu bude i „bezedný 
nápojový batoh“ určený pro plnoleté. Občerstvení u svahu – občerstvení pro všechny účastníky pro překonání největšího hladu.

UBYTOVÁNÍ:
Bydlet budeme ve Sporthotelu Lackenhof. Ubytování je možné od 14,00 hod. K dispozici jsou rodinné pokoje 
tzn. 3 – 4 lůžka i klasické dvoulůžkové pokoje. Hotel je rezervován celý pouze pro Cymedica Pohár Snow. 
K dispozici je zajištěno parkování pro všechny zúčastněné, v hotelu je wifi síť, sauna, pára, herna…
Hotel povoluje domácí zvíře za poplatek. V den odjezdu je možný pozdní „check out“ do 16,00 hod za poplatek. 
Hotel nabízí k půjčení sáňky pro malé děti, i pro možnost sjezdu sáňkařské dráhy.

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ:
závod se koná volnou technikou – pro laiky:  tedy tak, jak kdo umí, podmínkou jsou lyže připnuté na no-
hách po celou dobu závodu. Délka tratí bude od 1 km pro nejmenší až po 15 km pro muže. Závod se běží 
na upravovaných tratích umožňujících libovolnou techniku.

OBŘÍ SLALOM:
závod v obřím slalomu na lyžích a snowboardu, podmínkou je opět fakt, že závodník má po celou dobu 
lyže či prkno připevněné na nohách. Kategorie budou rozdělené podle věku od těch nejmenších, kteří 
pojedou s rodičem až po zkušené borce.

ZÁVOD NA JEŽDÍCÍCH
Vyřazovací závod na plastových lopatách. Závodní stroje jsou k dispozici u pořadatelů. 

HODNOTA PROGRAMU ZAHRNUJE: 
Ubytování od čtvrtku do neděle, polopenzi, nápoj k večeři. Aktivity na hotelu – biliár, fotbálek, stolní tenis, 
animátoři a program pro děti, sauna, pára, internetové připojení, parkování. Organizace a technické 
zabezpečení závodů - závodní tratě, čísla a časomíru. Vybavení pro sjezd s loučemi, dva večery degu-
stace vín a soutěže v poznávání vůní pro děti i dospělé, diskotéka, ozvučení na tratích, stan u tratí pro 
převlečení vč. bezedného nápojového batohu. Malé občerstvení u svahu.

CO HODNOTA PROGRAMU NEZAHRNUJE:
Jiné nápoje, občerstvení a aktivity než popsané v rámci programu. Permanentku na lanovky, 
loipenku tj. vstup na běžecké tratě. Pozdní check out (20 EUR/pokoj), zvíře na pokoji (20 EUR/noc).

HODNOTA WORKSHOPU: Děti do 7mi let: ZDARMA  •  děti do 16ti let: 800cz/400sk bodů  •  
Ostatní: 6300cz / 3150sk bodů  •  Program lze uhradit workshopovými body nebo fakturou. 

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY:   Uzávěrka pro ubytování je do 12. LISTOPADU 2012
Uzávěrka ubytování je závazná, prosíme o dodržení termínu, protože nás k tomu zavazuje smlouva s hotelem.

JAK SE PŘIHLÁSIT: U vašeho obchodního zástupce nebo prostřednictvím Zákaznického servisu společnosti Cymedica (Telefonicky, mailem nebo 
faxem). Přihlášky jsou závazné a prosíme o jejich písemné doručení.


