
Kérkonošská Telechasa vás všechny srdečně zve na  

Telemarkový festival v Herlíkovicích 

 

 

PROGRAM CELÉHO DĚNÍ: 

Testování a půjčovna telemarkového vybavení 

 v průběhu celého dne (9:00 – 15:30) 

 půjčovnu najdete v zázemí telefestu pod dolní stanicí lanovky na Žalý 

 

Telezávod 

8 – 9:30   Registrace na místě – registrační stánek najdete vedle schodů ke kotvovému vleku Sever 

vedle hlavních pokladen areálu Herlíkovice 

Registrovat se můžete také dopředu na emailu telechasa@gmail.com a zajistit si tak lepší 

místa v startovním poli. 

9:30  Prohlídka závodní trati – pokud nám Krakonoš a počasí dopřeje, závod pojedeme na 

spodní části černé sjezdovky na Žalý, v případě nepřízně pána hor máme přichystané 

náhradní řešení na vedlejší červené. 

10:00  Start závodu – obří slalom se skočkem, prověřujícím schopnost ladného telemarkového 

přistání, pojedeme dvoukolově. První kolo teleženy, telemuži, ve druhém kole teleženy, 

telemuži v opačném pořadí podle startovací listiny. 

12:30 Vložený závod ČAPNI DLOUHÉ BIDLO! Tady se teprve ukáže, jací jste telamárkéři!!  

(závod s dřevěnou tyčí… tak trénujte! Dřevěné sukovice zapůjčíme!! Máme dostatek.) 

13  – 15:30 Telelekce s našimi instruktory pro začátečníky i pokročilé, pro ty nejpokročilejší jsme 

vymysleli trochu tvůrčí kratochvíli …. Natrénujeme spolu hromadnou teledemojízdu (čím 
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víc nás bude, tím líp). Výsledek i průběh tréninku budeme natáčet, abychom se večer 

pěkně nasmáli případným srážkám a kolizím a abyste se měli čím chlubit, jakou parádu 

jsme natrénovali! 

15:45 Velká sláva!! Vyhlášení výsledků závodu a vloženého závodu, předání čupr hodnotných 

cen!  

16:00 Počátek večerní  juchanice v místním podniku Eden (bar) 

17:30 Telefilm – promítání nově vzniklého filmařského počinu nadšených telemarkistů 

??:??  Konec všeobecného veselí  

 

Případní zájemci o nocleh prosím volejte na 777 615 398, nebo pište na telechasa@gmail.com.  Pár 

nocležnických míst na punk za 100Kč na noc bychom našli, možná by se i trochu luxusnější bydlo 

v ubytovně Eden za 450Kč na noc našlo. 

 

Startovné do závodu – 250Kč 

Výhodný balíček startovné + celodenní skipas – 700Kč (vratná záloha na skipas 100Kč) 

 

Těšíme se na vás, vy se těšte na nás! 

 

 

 

 

 

 

 

 

telechasa@gmail.com 

Terka a Tom 777 615 398 
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