Vážení trenéři a organizátoři tréninků!
Snažíme se o bezproblémový průběh tréninku či závodu. Proto Vás prosíme abyste dbali následujících pokynů:
1. Prosíme Vás o zaslání poptávky e-mailem informačnímu centru Eisgrat. Následně obdržíte následující dokumenty od
informačního centra Eisgrat:
-

Informační list
Dohoda
Přihlašovací list

2. Po obdržení těchto dokumentů (informační list, dohoda a přihlašovací list)
Vás prosíme o jejich vyplnění a zaslání zpět do informačního centra Eisgrat, aby mohla být provedena rezervace
sjezdovky na rozpisu sjezdovek.
3. MEETING TRENÉRŮ:
Každý trenér je povinen zúčastnit se porady trenérů, která se koná denně v 12:30 hodin!


od 8. října do 28. listopadu 2021

→ zasedací místnost Eisgrat

Na této poradě budou spolkům a svazům přiděleny sjezdovky a tréninkové časy.
Je-li dána rezervace, ale není-li trenér přítomen na zasedání, není rezervace platná a bude vyškrtnuta z rozpisu
sjezdovek.
V 1. den tréninku se musí trenér informovat u informačního centra Eisgrat popř. v údolní stanici (u vstupu k lanovce
Gamsgartenbahn) o sjezdovkách, které mu byly přiděleny za účelem tréninku.
Následující dny slouží denní setkání trenérů jako informační zdroj o přidělení sjezdovky, popř. úseku sjezdovky. Změny
provedené po poradě trenérů nebudou akceptovány!
4. Prosíme o pochopení, že přihlášení a rezervace musí být přizpůsobeny povětrnostním podmínkám, sněhovým
podmínkám a stavu sjezdovek. Počet sjezdovek k dispozici se může kdykoli změnit na základě aktuálního stavu.
5. Při vysokém vytížení tréninkového areálu si vyhrazujeme možnost spojit různé tréninkové skupiny. Spolky, kterých se
toto rozhodnutí týká, musí skutečnost dodržet. Nebude-li tomu tak, budou obě skupiny vyškrtnuty z plánu rozdělení
sjezdovek.
6. S ohledem na jiné spolky a fair play je nutné zrušit rezervaci z Vaší strany co nejdříve, když z organizačních důvodů
nejste schopni dodržet termín. Jestliže neobdržíme zrušení rezervace zavčas, nebudete mít v budoucnu možnost
rezervovat sjezdovky za účelem tréninku či závodu.
7. Používání sněžných skútrů a prostředků na zbarvení sněhu je přísně zakázáno. Převážení hořlavých látek jako např.
benzínu je dle Zákona o lanových drahách přísně zakázáno.
8. Brány či jiný potřebný závodní materiál se převáží pouze k horním stanicím Gamsgartenbahn, Schaufeljochban a
Eisgratbahn. Není možné zajistit další transport. Provozovatel lanových drah nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztrátu
bran. Brány, které byly zanechány po ukončení provozu lyžařského střediska na okraji sjezdovky, budou sesbírány a
mohou být vyzvednuty následující den u vedoucího sjezdovky za poplatek 25€ za úschovu.
9. Je nutné dbát nařízení zaměstnanců lyžařského střediska!
10. Předbíhání ve frontách je zakázáno!
11. Nástup na lyžařský vlek na trati či předčasný výstup z lyžařského vleku je přísně zakázán!
12. Trenér je zodpovědný za sjezdovku během tréninku či závodu. Společnost Stubaier Gletscherbahn neručí za jakékoli
škody.
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13. Trénink se může konat od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Je-li sjezdovka nebo část sjezdovky
rezervována dopoledne, neznamená to, že je sjezdovka k dispozici i v odpoledních hodinách.
POZOR: O následujících víkendech není možný odpolední trénink na sjezdovkách 7 + 7R. Všechny brány musí
být odstraněny do 12:00 a sjezdovky musí být proklouzány! (30.10 + 31.10.2021, 6.11+7.11.2021,
13.11+14.11.2021, 20.11+23.11.2021, 27.11+28.11.2021)
14. Trenér musí být nejpozději 45 minut po zahájení lyžařského provozu na místě zarezervované sjezdovky, jinak bude
sjezdovka dána k dispozici jiným tréninkovým skupinám. V případě zpoždění to musí trenér ohlásit na informačním
středisku Eisgrat (0043 5226 8141 345).
15. Všechny informace a formuláře ke stažení najdete zde:
http://www.stubaier-gletscher.com/aktivitaeten/skifahren/trainingsmannschaften/
16. Tašky a baťohy mohou být zanechány jen na místech k tomu určených (obzvláště u Windachferner). Žádáme o
použití bezplatné úschovny v budově Eisgrat. Nenechávejte ležet tašky a baťohy u vstupu do budovy!
17. Každý tým obdrží číslo v naší databázi. Za účelem urychlení organizace provozu Vás prosíme, abyste se u
informačního centra Eisgrat informovali o Vašem čísle, které pak vždy udáte při Vaší rezervaci.
18. Při „vjezdu do sjezdovky“ a „sjezdu“ závodních lyžařů na sjezdovkách pro veřejnost je nutno dbát FIS pravidel. Je
nutné dávat ohled na ostatní lyžaře. Pravidla najdete zde:
http://www.fis-ski.com/data/document/10-fis-rules-for-conduct.pdf
19. U dolní stanice lanovky Schaufeljochbahn jsou k dispozici zdarma místa k úschově bran. (Společnost lanových drah
neručí za odstavené předměty).
20. Při úmyslném poškození lanovek či jakéhokoli zařízení bude podáno trestní oznámení policii. Zodpovědný trenér je
povinen uhradit způsobenou škodu.
21. Od dolní poloviny tréninkové sjezdovky 9 se jedná o tréninkovou sjezdovku 9K. Vjezd do této sjezdovky je možný
pouze u startu (viz popisné cedulky). Přejezd tratí představuje vysoké riziko nebezpečí a není proto povolen.
22. Jednotlivé tratě na tréninkových sjezdovkách 9 a 7 jsou očíslovány. Tratě jsou přidělovány během meetingu trenérů.
Vzdálenost bran na sjezdovce č. 7 = 25 m!
23. Trénink lze provést pouze za odpovídajících podmínek sjezdovky a za odpovídajících povětrnostních
podmínek. Společnost Stubaier Gletscherbahn neudělí povolení k tréninku na rezervované sjezdovce, jsou-li
atmosférické podmínky (žádný sníh či málo sněhu, zledovatělé sjezdovky…).
DŮLEŽITÉ KONTAKTY!!
-

Organizace tréninkových skupin:
Přihlášení:

vedoucí provozu Stefan Gietl
Informační centrum Eisgrat
Stubaier Gletscherbahn
Information Eisgrat
Mutterberg 2A
6167 Neustift

info.eisgrat@stubaier-gletscher.com
Telefon: 0043 5226 8141 345
Děkujeme za Vaši rezervaci a těšíme se na dobrou spolupráci
Váš tým Stubaier Gletscherbahn
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