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Ski Serie  
Masters

Řečeno s  klasikem, zdál se tento způ-
sob letošní zimy poněkud nešťastným, 
zejména s ohledem na množství sněhu 
na sjezdovkách. První týdny zimy sice 
nenasněžilo, závěr sezony byl ale po-
znamenán neuvěřitelně rychlým mi-
zením sněhu z  tratí, na  kterých jsme 
chtěli závodit. Přesto se nám podařilo 
odjet 7 velmi kvalitních závodů, za což 
patří dík domácím lyřařským oddílům 
a  provozovatelům lyžařských areálů. 
Vzhledem k  nutnosti operativně pře-
sunout závody z  Javorníku na  Kame-
nec byla důkladně prověřena flexibili-
ta organizátorů i  závodníků, všichni 
obstáli na  výbornou. Bohužel jsme, 
i přes mimořádnou snahu vedení skia-
reálů, museli odvolat závody ve  Vyso-
kém, Pasekách a nakonec i finále SSM 
na Šacberku.
Přes nepříznivé sněhové podmínky se 
ale podařilo uskutečnit plnohodnotný 
seriál Ski Serie Masters 2013-2014, 

Závodnice, závodníci, přátelé,

dovolujeme si tímto oslovit všechny příznivce lyžování 
pro starší a pokročilé, tedy lyžařské Masters. Jsme pevně 
přesvědčeni, že pro zkušené lyžaře, kteří za sebou mají 
mnoho a mnoho sezon, není lepší náplně zimního času, než 
se potkávat s podobně nadšenými závoďáky z celé republiky 
a soutěžit o cenné desetinky, ba někdy i setinky. Jsme 
potěšeni, že jsme k tomu prostřednictvím Ski Serie Masters 
mohli také přispět.

takže křišťálové poháry pro celkové 
vítěze jsou zcela zasloužené. Věříme, 
že letošní nepodařená zima byla pou-
ze vyjímkou a  díváme se optimisticky 
do  budoucna, protože jedna z  výhod 
kategorie Masters je fakt, že každý zá-
vodník má ještě před sebou několik de-
sítek sezon. 

V  uplynulé sezoně se náš seriál nesl 
ve  znamení rozvoje tradic, kterými 
jsou bezpochyby závody Old Cup Klíny 
či Lipno Master, ale i novinek v podo-
bě „nových“ středisek jako jsou Šac-
berk a  Kamenec. Novinkou bylo také  
zařazení závodu v  kombinaci nebo 
losování předplatného SKI magazínu. 
Věříme, že se tento koncept osvědčil, 
dokumentuje to i  výrazně vyšší prů-
měrný počet účastníků v  jednotlivých 
závodech. Slavnostní vyhlášení vítězů, 
často spojená se společensky hodnot-
ným večerem, možnost otestovat zá-

vodní lyže Blizzard, či losování skipasů 
do  „závodních“ areálů, to vše přispívá 
ke  spokojenosti stále početnější obce 
závodníků Masters kategorií. Všem pa-
tří poděkování za  jeji účast, vážíme si 
vašeho dlouhodobého zájmu a  přízně. 
Věříme, že se vám na  závodech líbilo 
a slibujeme, že i nadále se budeme sna-
žit pořádat závody tak, aby byla řád-
ně naplněna sportovní i  společenská 
stránka našich akcí.
Stejný dík patří i všem partnerům, bez 
jejichž aktivní podpory bychom Ski 
Serii Masters mohli jen těžko pořá-
dat. Věříme, že nám přízeň zachovají 
i v dalších sezonách.

Všem přejeme do dalších sezon hod-
ně zdraví a sportovních úspěchů.

Za pořadatele,
Šimon Mastný Martin Dvořák
Ski Club Masters SportGroup.cz

OHLÉDNUTÍ  
ZA SEZÓNOU 2013-2014

www.ski-masters.cz
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Informace o závodech 
započítaných do Ski Serie 
Masters byly pravidelně 
zvřejňovány také v médiích, 
a to jak tištěných tak 
i na webových stránkách.  
SKI magazín vytvořil 
na www.skimagazin.
cz speciální sekci, která 
se věnuje pouze závodění 
pro starší a pokročilé, tedy 
Masters. 

Ski Serie Masters 
v médiích

Ski Serie Masters je dlouho-
dobá celorepubliková soutěž 
jednotlivců v alpských disci-
plínách hodnocená dle vypsa-
ných kategorií v příslušném 
závodním období. Hodnoceno 
je umístění závodníka v jed-
notlivých závodech, stejně 
jako jeho celkové umístění 
v sérii, do něhož se započítává 

8 nejlepších výsledků (mini-
mum pro hodnocení celko-
vého umístění v sérii jsou 
3 starty). Nedílnou součástí 
seriálu je i Mistrovství ČR 
Masters.

Vypsané soutěžní kategorie:  
Muži A, Muži B, Ženy C, 
Open Ženy a Open Muži.

Uskutečněné závody:

25. – 26. 1.  Šacberk (SL, comb.)

8. 2.  Kamenec (OS)

9. 2.  Klíny (SL)

1. – 2. 3.  Lipno n. V. (OS, SJ, SL)

Ski Serie Masters 2013-2014

www.ski-masters.cz



 Nejstarší závodník Werner Kumpner, 1938

 Největší počet závodníků 115 účastníků, Lipno n. Vltavou

 Nejvýše položený start 890 m n.m. – Lipno n. Vltavou 

 Nejstarší závod Old Cup Klíny, XVI. ročník

 Nejdelší trať Ski areál Kamenec – Obří slalom

 Největší počet vítězství 6 x – Petr Čuda, Miloš Dlouhý

 Nejtěsnější rozdíl v kategorii 2 body – B6 (Pavel Mařík, Petr Pohanka) 
  A4 (Radek Čuda, Šimon Mastný)

 Nejvyšší počet závodníků v kategorii 29, Kategorie A4

Několik 
nej…

Vítězové Ski Serie 
Masters 2013/2014
Kateg. Jméno závodníka Nar. Body

ŽENY  

 C6 Váchová Helena 57 125

 C5 Maříková Milena 60 145

 C4 Neužilová Jaroslava 64 70

 C3 Hendrychová Lucie 71 140

 C2 Janoušková Petra 75 75

 C1 Řezbová Lenka 80 125

MUŽI  

 B9 Čuda Petr 41 150

 B8 Verl Jan 46 85

 B7 Dlouhý Miloš 53 150

 B6 Mařík Pavel 58 127

 A5 Krýdl Jindřich 60 135

 A4 Čuda Radek 67 122

 A3 Řehoř Roman 69 114

 A2 Mudra Petr 78 120

 A1 Kůzl Zdeněk 81 107

OPEN   

 OŽ Streubelová Barbora 90 135

 OM Mařík Jan 86 155

www.ski-masters.cz



Český Ski Klub Vysoké n. J.  Ski areál Kamenec - Jablonec n. J.
HB Ski Team  Ski areál Lipno
Ski club Krušnoborci  Ski areál Pizár - Paseky n. J.
Ski Team Budweis  Ski areál Šacberk
Skiclub Lipno  Ski areál Šachty - Vysoké n. J.
Skiklub Chlum  Sportareál Klíny
Sokol Frýdštejn  Všesportovní areál Javorník - Obří sud
Sokol Malá Skála    

Ski Serie Masters 
Českomoravský pohár 2013 / 2014

Závody by nebylo možné uskutečnit bez aktivní podpory a spolupráce domácích 
lyžařských klubů a vstřícnosti lyžařských areálů.  
Chtěli bychom tímto vyslovit poděkování pro:

Děkujeme všem partnerům a spolupracovníkům za podporu

Partneři

Mediální partneři

www.ski-masters.cz


