*volná pata 9 ** free heel nine*
Telemark festival - Klíny v Krušných horách 13. – 14. 2. 2016
aktualizováno 30. ledna 2016

Informace nejen pro závodníky 30. ledna
Vítejte na devátém ročníku telemarkového setkání v příjemném a dostupném středisku Klíny v
Krušných horách (jen hodinu cesty z metropole....) již tradičně je akce dvoudenní... v areálu je
čtvrtým rokem sedačková lanovka, nové tratě, technický sníh ...a Après ski Mammut bar!!!
Akce se koná díky dobré spolupráci Telemarkové školy.cz s lyžařským areálem Klíny, prodejnami Hudy
Most a Hudy Jičín, Telemark Klubem DC Kolmen Děčín, telemarkovým klubem Tele Ski‐ppy, kamarády
z Parta.cz...
Telemarkové testovací sety letos zapůjčil SCOTT SPORT Praha, Alpsport s.r.o., nordicpoint, dětské
teleboty a lyže Snowsportschool
letos náš festival dále podporuje SNOW, Mč Praha – Troja, Vinařství Kubík, Matcha tea, Dobrá Hruška
a další..
Český telemarkový pohár 2016 je na facebooku

Parkování
Po příjezdu na Klíny je bezplatné parkoviště vlevo od hlavní silnice (100 metrů od horní stanice
lanovky, horského hotelu s restaurací Emeran i festivalového stanu)

Ubytování
pro účastníky festivalu noclehárna v Penzionu Stará škola, vlastní spacák, cena 190,‐ Kč /noc.
Penzion Stará škola, tel. 739 648 876, info@penzion‐staraskola.cz,
…vzhledem k omezené kapacitě nutno předem rezervovat, heslo: „telemark“
Další možnosti:
nocležna včetně sprch a toalet ve sportovní hale, vlastní spacák a karimatka, cena 100,‐ Kč /noc.
‐kontaktujte hotel Emeran tel. 727 803 833, 476 116 025, hotel.emeran@kliny.cz , www. kliny.cz
Penzion Biograf, tel. 775 201 617, info@penzion‐biograf.cz, www.penzion‐biograf.cz

Program
sobota
od 10 hodin ve festivalovém stanu k dispozici zdarma testování a půjčovna telemarkové výbavy (lyže,
boty, hole), k dispozici budou také dětské sety a New Telemark Norm (NTN)
Přes den bude probíhat zdarma výuka telemarku pro začátečníky i workshopy pro pokročilejší
telemarkery pod vedením instruktorů telemarkové školy
od 17.00 večerní lyžování..... závod telemark classic sprint......tele párty....
neděle
10:00 ‐ 15:00 ‐ výuka a půjčovna telemarku pro začátečníky i pokročilé zdarma,
10:00 ‐ 14:00 ‐ nordic výlet aneb na běžkách s Partou.cz
(výlet na pásech do blízké Obory zůstane asi nesplněným přáním...)
po oba dva dny Poctivý svařák z Vinařství Kubík….

Závod telemark classic sprint

Druhý závod Českého telemarkového poháru 2016
Za podpory hlavních partnerů

Hudy, Dale, Devold, Telemark.cz, Direct Alpine, Scott Sport, SNOW a dalších
Telemark Classic Sprint ‐ stejně jako loni večerní závod...obří slalom, skokanská i běžecká část.....
Podmínkou telemarková výbava, helma, telemarková technika....
Registrace ve festivalovém stanu u horní stanice lanovky ‐ po celý den, končí v 18.00 hodin!!!!
startovné 300,‐ Kč, v ceně skipas na večerní lyžování 17.00 ‐ 20.00
18.00 – sraz na startu a společná prohlídka trati závodu
18.30 – start závodu v pořadí ženy, muži dle vylosovaných čísel; druhé kolo ženy, muži v opačném
pořadí závodníků
+ vložený závod
21.30 ‐ vyhlášení vítězů před Après ski Mammut barem
ceny do závodu také věnovali Vinařství Kubík, SKI Magazín, Matcha tea, Dobrá Hruška, Pension Telč
No. 20 ...
22.30 ‐ telepárty s muzikou v Restauraci Stará škola – tele jamm session: kytary, ukulele, bubínky,
foukačky, housle a další nástroje s sebou..!!!
případné další info:
náčelník festivalu tomas.drdacky@gmail.com, 724185886
Český telemarkový pohár 2016
www.telemarkovaskola.cz
www.telemark.cz
www.kliny.cz

