
Vítejte na TELEMARK FESTIVALu PEC 2012

Akce, která se již při svém prvním ročníku stala legendou se letos pro velký úspěch 
protáhla z jediného dne rovnou na dny tři. Prostě nám Vaše telemarková společnost těch 
pouhých pár hodin nestačila, proto Vás letos rádi uvítáme již v pátek na Open party, v 
sobotu při závodě a v neděli při výuce telemarku vašich ratolestí, nebo při společném 
výletu na pásech.  Nezapomeňte si tedy zapsat datum 3. - 5.2.2012, registrujte se již 
předem emailem na info@telemarkovaskola.cz , jakékoliv dotazy směrujte tamtéž, a 
pokud sháníte ubytování, kontaktujte informační centrum Turista na www.turistapec.cz . 
Těšíme se na vás v Peci pod Sněžkou a doufáme, že se Vám náš program bude líbit.

3.2.2012

19.00 - zahájení a open party TFP 2012 na Bull Baru
se ponesou ve velmi poklidném duchu, neb druhý den nás čeká závod. Ale rádi se s vámi 
všemi uvidíme a k tomuto úvodnímu setkání vám budeme na Bull Baru pouštět filmy o 
telemarku, hrát bude živá hudba a můžete se tu i od 19.00 do 21.00 zaregistrovat na 
závod a celý další program.

4.2.2012 

Čeká nás perný den 
plný závodění, telemarkování a pak ještě večerní párty. Po celý den s námi můžete navíc 
zdarma telemarkovat. Půjčíme vám vybavení i instruktora, pro ty zkušenější s vlastní 
výbavou máme přichystán i workshop pro pokročilé. Výbavu si můžete půjčovat celý den, 
výukové workshopy začínají pak ve 13.00 u HUDY stanu.   Vzhledem k vysokému zájmu o 
výuku i vybavení doporučujeme již během dopoledne vyzkoušet výbavu a zapsat se do 
výuky tak, abyste opravdu mohli již ve 13.00 jen obout lyže a vyrazit s instruktorem.        

Pro závodníky i ostatní, 
kteří se chtějí účastnit i večerní párty platí: 

9.00– 10.30 - registrace do závodu ve stanu SNOW (letos o velmi hodnotné ceny pro 
prvních šest v kategorii ženy i muži), startovné 350,- Kč, obdržíte startovní číslo a 
registrační pásku, která vás opravňuje závodit, pít svařák ve stanu CK Kudrna po celý den 
zdarma a navíc se zúčastnit večerní párty na Havlově boudě včetně vloženého závodu
10.45 - sraz na startu a společná prohlídka trati
11.00 - start dvoukolového závodu, jede se podle čísel od nejnižšího, nejdříve ženy, pak 
muži, druhé kolo v opačném pořadí od nejvyššího čísla, čísla se registrují od nejnižšího 
podle příchozích, 
13.00 -  předpokládané dojetí závodu a dále společné ježdění a workshopy
15.30 - vyhlášení výsledků a předání cen v prostoru dojezdu
17.30 - zahájení teleparty na Havlově boudě, pro startující svařák a klobásky zdarma 
oproti registrační pásce na ruce, dle podmínek živá hudba venku a vevnitř, promítání, a 
stejně jako loni vložený závod o nějakou retro cenu jako loni! Pokud nechcete závodit, 
kupte si registrační pásku na stanu Hudy za 200,- Kč a můžete alespoň popíjet celý den 
svařák a vyrazit s námi večer na party.



Doprovodný program:

9.00 - 16.00 - půjčování televýbavy v Hudy stanu
13.00 - výuka zdarma pro začátečníky, nutnost registrace v HUDY stanu a předchozího 
nafasování tele vybavení
13.00 - telemarkový workshop pro pokročilé i experty pod vedením instruktorů K2 
telemarkové školy 
po celý den - pro startující svařák zdarma ve stanu CK Kudrna oproti registrační pásce
kdykoliv od 13.00 - výhodné menu za 70,- kč na HAVLOVĚ BOUDĚ opět oproti 
registrační pásce

5.2.2012 

Pokračujeme v krasojízdě.
Dnes nás čeká solečné ježdění, výuka pro začátečníky i workshopy pro pokročilé, po 
zájemce i společný výlet na pásech.

10.00 a 13.00 - startuje výuka pro začátečníky
10.00 - telekids - výuka telemarku pro děti
10.00 - workshop pro pokročilé
10.00 - start společného výletu na pásech
15.00 - ukončení Telemarkového Festivalu Pec 2012

TĚŠÍME SE NA VÁS V PECI POD SNĚŽKOU!!!

K2 Telemarková škola a Snowsport School Pec pod Sněžkou


