
 
AUDI FIS SKI WORLD CUP 

SVĚTOVÝ POHÁR ŠPINLDERŮV MLÝN, 20.-22.12:2005, ženy, GS a SL 
 
 
Vážení lyžaři, tedy sjezdaři a všichni příznivci lyžování !!! 
Ano, je to tak, dočkali jsme se, „ SVĚŤÁK VE ŠPINDLU SE JEDE“ 
 
Závodníci, trenéři, mladí, starší, staří, ještě nenarození !!! 
Všechny Vás zveme do Špindlerova Mlýna. 
Budete mít ojedinělou možnost vidět na vlastní oči, jak lyžuje světová špička. 
Přijeďte podpořit naše děvčata! Ukažte Rakušankám, Švýcarkám, Francouzkám, Chorvatkám, 
a dalším, že i u nás může být na lyžařských závodech atmosféra jako při fotbalové lize mistrů 
 
Hlavní důvody, proč se nemůžete nechat Světový pohár ve Špindlu ujít 
 
ŠÁRKA, ANJA, JANICA, TANJA,  Ženské alpské lyžování má své hvězdy. Stojí za to přijít 
se pokochat jejich uměním. Na Černé vám na Velkém hanku naservírují závodnické lahůdky 
pro opravdové fajnšmekry. 
Na vlastní oči budete moci vidět, o čem sjezdové lyžování opravdu je. 
 
KDO NESKÁČE, NENÍ ČECH. Šestice Češek na startu si zaslouží podporu vašich hlasivek. 
Držet palce a poskakovat má navíc další pozitivní efekt: nebude vám taková zima. Hop, hop, 
hop. 
 
DLOUHÁ NOC. Oslavte ji ve Špindlu. Jeho předvánoční atmosféra vás dostane. Vyměňte 
přeplněné hypermarkety za svěťákovou pohodu, klídek, vínečko či pivečko.       
 
HURÁ NA LYŽE. Prkna a prkýnka si s sebou rozhodně nezapomeňte vzít. Červená, 
Turistická, Hromovka, Medvědín, Mísečky, existuje velká pravděpodobnost, že se zde budete 
moci sklouznout a možná si i někde společně se závodnicemi Světového poháru zatrénovat.   
 
VSTUPNÉ K STÁNÍ V CÍLOVÉM PROSTORU A PODÉL TRATI ZDARMA.  
Stejně jako čerstvý vzduch a ojedinělý sportovní zážitek. 
 
Vstupenky na tribunu pro FAN KLUBY    600,- Kč na 2dny 
VIP tribuna a VIP servis   6.000,- Kč na 2 dny 
Vstupenky si můžete zakoupit v sítí Ticketstream, nebo emailem na naší adresa 
 
 

SKI KLUB ŠPINDL produkce s.r.o., SKIAREÁL ŠPINDLERŮV MLÝN a.s.,  
SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, Města Špindlerův Mlýn a Vrchlabí 
 



program  

Úterý 20. prosince 

Náměstí Špindlerův Mlýn 

17.00–19.00 - veřejné losování obřího slalomu, hudební show, zahájení akce, představení 

nejlepších patnácti závodnic průběžného pořadí Světového poháru, vystoupení skupiny 

„Horkýžeslýže“  

 

Středa 21. prosince 

Skiareál Svatý Petr  

9.30 - start 1. kola obřího slalomu 

12.30 - start 2. kola obřího slalomu 

Náměstí Špindlerův Mlýn 

17.00-19.00  - oficiální vyhlášení výsledků obřího slalomu, veřejné losování slalomu, 

Špindleráček, jazzík 

   

Čtvrtek 22. prosince 

Skiareál Svatý Petr  

9.30 - start 1. kola slalomu  

12.30 - start 2. kola slalomu 

13.20 - vyhlášení výsledků v cílovém prostoru 

 
 
 
Na všechny se těšíme 
 
Aleš, Bobas, Danuta, Jirka, Pavel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleš Krýzl 
Ski klub Špindl produkce s.r.o.    
Kontakty: 608555080,088,090 
skiklub@skiklubspindl.cz, ales@skiklubspindl.cz, 
Ski klub Špindl produkce s.r.o.Špindlerův Mlýn 162, 543 51, IČO: 25253051 
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