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S O U T Ě Ž N Í Ř Á D M A S T E R S 2018/2019 - OSÚ AD SLČR
Preambule
Tento Soutěžní řád MASTERS (SŘ MASTERS) vydaný OSÚ AD SLČR obsahuje ustanovení
týkající se sportovní činnosti spojené s organizací a účastí na závodech MASTERS
v působnosti OSÚ AD SLČR v závodním období 2018-2019. Dále tento SŘ MASTERS
obsahuje doplňky Pravidel lyžařských závodů, změny a doplňky jiných řádů a další závazná
ustanovení. Mimo SŘ MASTERS platí pro organizaci a účast na závodech MASTERS Pravidla
lyžařských závodů OSÚ AD SLČR (PLZ) a přiměřeně pravidla FIS MASTERS RULES ALPIN.

1.

Kategorie MASTERS

1.1 Typy závodů MASTERS
“FIS MASTERS A“ - závody vypisuje FIS
(FIS WORLD CRITERIUM MASTERS ALPINE SKIING a FIS MASTERS
CUP)
Pro závody platí FIS MASTERS RULES
„FIS MASTERS B“ - závody vypisují národní asociace
(MAS)
Pro závody platí FIS MASTERS RULES
„MASTERS A“ - závody vypisuje KMA OSÚ AD SLČR
(celorepublikové soutěže - MČRM, ČP-SSM)
Pro závody platí tento SŘ, PLZ a FIS MASTERS RULES
„MASTERS B“ - krajské závody Masters, závody vypisují KOSÚ AD
(regionální soutěže)
Pro závody platí SŘ zpracované KOSÚ AD (a odsouhlasené KMA) a PLZ
„MASTERS C“ Ostatní lyžařské závody organizované v rámci klubů, resortů, náborové
závody.
1.2. Účast na závodech Masters:
Závodů se může zúčastnit každý závodník, který splní obecné podmínky účasti:
 splňují věkový limit (viz čl. 1.6.)
 mají na KMA OSÚ AD SLČR odevzdané „Prohlášení závodníka MASTERS“ v české
verzi
- u závodníků mladších 18ti let musí být dokument podepsán zákonným zástupcem.
Po dovršení věku 18let musí závodník odevzdat nové „Prohlášení“ s vlastním
podpisem
- Prohlášení má platnost po celou další závodní činnost
- závodník ho předkládá KMA buď přímo, nebo prostřednictvím pořadatele prvního
závodu, kterého se závodník účastní
- součástí Prohlášení je i „prohlášení“ závodníka o jeho zdravotní způsobilosti.
 splňují podmínky uvedené v SŘ MASTERS a PLZ
 jsou řádně přihlášeni
 mají přidělené registrační číslo – FIS Masters Code
 mají přidělené registrační číslo OSÚ AD SLČR – pro závodníky do věku 29 let
 jsou aktivními členy SLČR (mají uhrazen členský příspěvek SLČR na rok 2019)
 mají uhrazen licenční poplatek ve výši 150,- Kč , který se hradí SLČR
 závodů se mohou zúčastnit i členové jiných národních lyžařských asociací, členů FIS na
základě přihlášky národní asociace, jež je garantem, že splňují všechna kritéria FIS pro
účast v mezinárodních závodech, včetně „Athlete’s declaration”
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Žádost o přidělení registračního čísla FIS Masters Code se podává prostřednictvím zástupce
SLČR v Subkomisi FIS MASTERS minimálně 3 pracovní dny před podáním přihlášky na první
závod zařazený do kalendáře MASTERS (pe.seidl@centrum.cz). Přidělení FIS Masters Code je
bezplatné a Code platí po celou závodní karieru. Podmínkou přidělení FIS Masters Code je
členství v SLČR, věk nad 30 let a české státní občanství, doložené kopií občanského průkazu či
cestovního pasu.
Žádost o přidělení registračního čísla OSÚ AD SLČR se podává na sekretariát OSÚ AD
(michaela.jarousova@czech-ski.com), Podmínkou přidělení je členství v SLČR a české státní
občanství, doložené kopií občanského průkazu či cestovního pasu. Úhrada poplatku – viz bod
1.2.1.. Registrační číslo platí po celou závodní karieru.
1.2.1 Licenční poplatek
Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 3 dnů před konáním závodu, na který se závodník hlásí,
na číslo účtu SLČR u GE MONEY BANK 1724702504/0600, variabilní symbol 220101, do
zprávy pro příjemce uvést:
- v případě platby za jednotlivce celé jméno a příjmení
- v případě platby za více závodníků název oddílu, současně je nutné zaslat soupis
závodníků, za které byla platba uskutečněna na mail michaela.jarousova@czech-ski.com.
1.3. Účast na závodech v zahraničí
Pro účast v mezinárodních závodech FIS Masters musí mít závodníci odevzdanou FIS
„Athlete´s declaration“ v anglické verzi u zástupce SLČR v Subkomisi FIS MASTERS.
Závodníci, kteří se zúčastňují závodů FIS MASTERS a tréninků v zahraničí, musí mít vlastní
odpovídající pojištění zahrnující dostatečnou částku na krytí nákladů spojených s transportem a
léčebnými výlohami v případě úrazu při tréninku nebo v závodě.
Zvýhodněné pojištění lze sjednat prostřednictvím sekretariátu úseku OSÚ AD SLČR pro
jednotlivce nebo skupiny na jednotlivé výjezdy nebo celoroční pojištění:
 Pojistná smlouva s pojišťovnou Allianz a.s. (pojištění léčebných výloh v zahraničí –
jednotlivé výjezdy).
 Pojistná smlouva s pojišťovnou Uniqua (pojištění léčebných výloh v zahraničí – celoroční
pojistné)
V případě potřeby poskytne doplňující informace sekretariát OSÚ AD SLČR.
1.4 Přihlašování na závody
1.4.1 Přihlašování na závody „FIS MASTERS A“ a „FIS MASTERS B“, konané v zahraničí
Přihlašování na závody „FIS MASTERS A“ a „FIS MASTERS B“, jež se konají mimo území ČR
se uskutečňuje prostřednictvím zástupce SLČR v Subkomisi FIS MASTERS. Přihláška musí
obsahovat jméno, příjmení, rok narození a FIS Masters Code a zasílá se elektronickou poštou
nejpozději 1 den před uzávěrkou vyhlášenou pořadatelem daného závodu na adresu
pe.seidl@centrum.cz. Jednotlivé propozice k závodům je možno nalézt na webu FIS nebo
SLČR.
1.4.2 Přihlašování na závody „FIS MASTERS A“ a „FIS MASTERS B“, konané v ČR
Přihlašování se uskutečňuje na formulářích a dle dispozic pořadatele
1.4.3 Přihlašování na závody MASTERS A, B,C
Přihlašování se uskutečňuje na formulářích a dle dispozic pořadatele.
1.5 Body za výkon, žebříčky závodníků
Body za výkon se přidělují pouze na závodech FIS MASTERS. Výkonnostní žebříčky závodníků
sestavuje na základě získaných bodů za výkon FIS.
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Na národních závodech MASTERS se body za výkon nepřidělují, výkonnostní žebříčky
závodníků se nesestavují.
1.6 Kategorie a třídy:
1.6.1 Kategorie A – muži, třídy
A1 - ročník narození 1988 – 1984
A2 - ročník narození 1983 – 1979
A3 - ročník narození 1978 – 1974
A4 - ročník narození 1973 – 1969
A5 - ročník narození 1968 – 1964
1.6.2 Kategorie B – muži, třídy
B6 - ročník narození 1963 – 1959
B7 - ročník narození 1958 – 1954
B8 - ročník narození 1953 – 1949
B9 - ročník narození 1948 – 1944
B10 – ročník narození 1943 - 1939

atd.

1.6.3. Kategorie C – ženy, třídy
C1 - ročník narození 1988 – 1984
C2 - ročník narození 1983 – 1979
C3 - ročník narození 1978 – 1974
C4 - ročník narození 1973 – 1969
C5 - ročník narození 1968 – 1964
C6 - ročník narození 1963 – 1959
C7 - ročník narození 1958 – 1954
C8 - ročník narození 1953 – 1949
C9 - ročník narození 1948 – 1944
C10 – ročník narození 1943 - 1939

atd.

1.6.4. Kategorie Open Ženy
OŽ - ročník narození 2002 – 1989
1.6.5. Kategorie Open Muži
OM - ročník narození 2002 – 1989
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2. ČESKÝ POHÁR – Ski Serie Masters (ČP-SSM) v alpských disciplínách
Český pohár – Ski Serie Masters je dlouhodobá celorepubliková soutěž jednotlivců podle
vypsaných kategorií v příslušném závodním období, kde je hodnoceno umístění závodníka
v jednotlivých vypsaných závodech „ČP-SSM“.
2.1 Způsob hodnocení
Všem závodníkům v jednotlivých třídách jsou přidělovány body za umístění v jednotlivých
vypsaných závodech (viz Příloha č. 3). Do celkových výsledků se počítá 12 nejlepších bodových
výsledků dosažených v aktuální sezóně (resp. 70% odjetých závodů). Minimum jsou 3 starty
v aktuální sezoně.
2.1.1 Body za umístění
Body za umístění se započítávají do pořadí v ČP-SSM pro každou třídu zvlášť podle stupnice:
místo:
1.
2.
3.
4.
5.

místo:
body :
11.
24
12.
22
13.
20
14.
18
15.
16
(a dále o 1 bod méně za každé další místo)
Příklad: první v pořadí zařazený do třídy A1 získá 100 bodů, první v pořadí stejného závodu
zařazený do třídy A2 získá 100 bodů
Finálové závody jsou hodnoceny dvojnásobným počtem bodů.
body:
100
80
60
50
45

místo:
6.
7.
8.
9.
10.

body:
40
36
32
29
26

2.1.2 Rovnost umístění (získaných bodů)
V případě umístění dvou a více závodníků ve stejném pořadí v jednom závodě obdrží všichni
odpovídající nejvyšší počet bodů.
V případě zisku stejného počtu bodů dvou a více závodníků v celkovém pořadí rozhoduje o
jejich vzájemném pořadí větší počet lepších umístění v jednotlivých závodech.
2.2 Účast závodníků ze zahraničí
Všech závodů ČP-SSM (včetně MČRM) se mohou zúčastnit závodníci ze zahraničí. Tito budou
vyhlášeni v pořadí jednotlivých kategorií (závodů) a jsou zahrnuti do celkového pořadí ČP-SSM.
Mistrem ČR MASTERS může být vyhlášen pouze závodník z ČR (státní příslušnost).
2.3 Vyhlášení výsledků závodu
Vyhlášení výsledků závodů, zařazených do ČP-SSM, by mělo proběhnout cca do 1 hodiny po
dojetí posledního závodníka v cílovém prostoru. První tři závodníci v každé třídě obdrží diplom.
Organizátorům se doporučuje zajistit drobné občerstvení po závodě, které předchází vyhlášení
výsledků (zajištění účasti co největšího počtu závodníků) v ceně cca 100 Kč/hlava.
2.4. Vyhlášení konečného pořadí ČP-SSM
Vyhlášení konečného pořadí ČP-SSM bude provedeno ve všech třídách u závodníků, kteří se
umístili na 1.-3. místě. Vyhlášení proběhne po posledním finálovém závodě ČP-SSM, v případě
jeho nekonání v náhradním termínu.
2.5 Zodpovědná osoba
Zodpovědnou osobou za správnost a včasnost uveřejnění propozic a výsledkových listin na
webových stránkách OSÚ AD je pořadatel.
Zodpovědnou osobou za správnost bodování soutěže ČP-SSM 2018/19 a včasnost uveřejnění
průběžného pořadí ČP-SSM na webových stránkách OSÚ AD je KMA.
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2.6 Zrušení ČP-SSM
Pokud se neuskuteční alespoň 6 závodů ČP-SSM, resp. 2 závody ve slalomu a 3 v obřím
slalomu, bude aktuální ročník ČP-SSM zrušen, pokud KMA nerozhodne jinak.
2.7 Pořadatelé závodů ČP-SSM
2.7.1 Určení pořadatele
Pořadatele jednotlivých závodů navrhuje KMA OSÚ AD SLČR.
Zájemci o uspořádání mezinárodních závodů FIS v závodním období 2019/2020 zašlou žádost
předsedovi KMA nejpozději do 25.2.2019, závodů ČP-SSM do 30.4.2019. Žádost se podává na
formuláři dle přílohy č.2 tohoto SŘ. Pořadatele závodů FIS a ČP schvaluje Rada OSÚ AD SLČR
na návrh KMA.
2.7.2 Příspěvek
Každý pořadatel závodu uhradí za každý osobostart 5,- Kč do Fondu ČP-SSM na pokrytí
nákladů na ceny pro celkové vítěze ČP-SSM. Příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 10 dnů
od uskutečnění závodu na č.ú. 1724702504/0600 (účet SLČR) pod v.s. DDMM1101 (kde DD =
den konání a MM = měsíc konání).
2.7.3 Další povinnosti pořadatele
Pořadatel je mimo jiné povinen zajistit pro TD volnou jízdenku na lanovku a občerstvení na
svahu, v případě konání dvoudenních závodů i ubytování. V případě, že se TD bude aktivně
účastnit závodu, je zproštěn platby startovného, ubytování si ale hradí.
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3. Upřesnění PLZ platných pro národní závody MASTERS
3.1 Slučování tříd při závodech MASTERS A a B
Při menším počtu závodníků než 3 v jednotlivé kategorii může pořadatel kategorie sloučit.
3.2 Minimální délky a typy lyží
Kategorie MASTERS
muži
ženy
Minimální délka lyží pro slalom a obří slalom je bez omezení, určení lyží by mělo respektovat
danou disciplínu
Minimální délka lyží pro SG
185 cm
180 cm
Muži nad 65 let a ženy nad 55 mohou používat vybavení bez omezení.
Závodníci musí mít na všechny závody ochrannou helmu, která odpovídá bezpečnostním
předpisům pro jednotlivé disciplíny.
Pro závody FIS MAS musí být použity helmy dle aktuálního znění pravidel FIS MAS.
3.3 Počet kol
Obří slalom všech kategorií MASTERS může být na základě rozhodnutí jury uspořádán jako
jednokolový.
Slalom všech kategorií MASTERS může být na základě rozhodnutí jury vyhodnocen jako
jednokolový.
3.4 Trať závodu
Závody „MASTERS“ probíhají na homologovaných tratích s těmito výškovými rozdíly:
a) Slalom:
min. 100 m - max.170 m
b) Obří slalom:
min. 170 m - max. 300 m
c) Super-G:
min. 200 m - max. 350 m
Vytýčení trati Super-G musí být vhodné pro MASTERS, tedy kratší, s menším
poloměrem zatáček, pomalejší a tedy bezpečnější.
U závodů „MASTERS B“ mohou být výškové rozdíly tratí až o 10% nižší.
Trať pro SL i OS může být vytyčena pouze jednou tyčí, resp. jedním terčem, při dodržení
pravidel (PLZ).
3.5 Startovní pořadí
Startovní pořadí pro závod (obě kola) je stanoveno podle data narození – od nejstaršího
závodníka po nejmladšího. Před prvním závodníkem startují minimálně 2 předjezdci. Startuje
se v tomto pořadí kategorií: C, B, A, OŽ, OM.
3.6 Prohlášení závodníka
Podepsané prohlášení (viz 1.2.), které má platnost po celou další závodní činnost, závodník
předkládá KMA buď přímo, nebo prostřednictvím pořadatele prvního závodu, kterého se
závodník účastní. Součástí Prohlášení je i „prohlášení“ závodníka o jeho zdravotní způsobilosti.
3.7. Jury
3.7.1 Složení jury při závodech typu „MASTERS A“
Na všech závodech musí být jury ve složení
- ředitel závodu (rozhodčí specialista)
- technický delegát (jmenovaný KMA)
- arbitr– jmenuje technický delegát
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3.7.2 Složení Jury při závodech „MASTERS B“
Na všech závodech musí být jury ve složení
- ředitel závodu (rozhodčí specialista)
- technický delegát (jmenovaný pořadatelem a schválený KMA)
- arbitr - jmenuje technický delegát
3.7.3 Technický delegát
Na všech závodech typu „MASTERS A a B“ je vyžadována přítomnost technického delegáta
určeného/schváleného KMA.
TD jsou povinni vyplnit do 3 dnů po skončení závodu zprávu o jeho průběhu elektronicky
prostřednictvím webu SLČR www.výsledky.czech-ski.com. Tato zpráva se zpracovává i
v případě nekonání závodu. Pokud se někdo z členů Jury účastní závodu, minimálně jeden člen
musí být vždy k dispozici.
3.8 Změny termínů závodu
Změny termínů nebo zrušení závodu v průběhu závodního období schvaluje na návrh
pořadatele KMA (kontaktní osoba je předseda KMA). O případné změně podmínek v průběhu
již zahájeného bloku závodů (např. v rámci vícedenních závodů) rozhoduje Jury.
3.9 Funkce, které musí splňovat kvalifikaci SLČR při závodech „MASTERS A a B“
minimální kvalifikace
 Technický delegát
TD (licence SLČR platná pro danou sezonu)
 Ředitel závodu
rozhodčí specialista
 Vedoucí měření
rozhodčí specialista
3.10 Autor trati
Autora trati určuje ředitel daného závodu.
3.11 Startovné
V závodním období 2018/2019 je doporučena maximální výše startovného takto:
 300,- Kč za závodníka a závod v případě jednokolového závodu v SG
 350,- Kč za závodníka a závod v případě dvoukolového závodu v OS nebo SL
3.12 Preventivní lékařská prohlídka pro kategorie OPEN
Podle výnosu ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR jsou registrovaní sportovci a
ostatní účastníci mistrovských a nemistrovských soutěží povinni se podrobit preventivní
lékařské prohlídce ne starší než 12 měsíců ve znění vyhlášky MZ č.391/2013 Sb.
Z 25.11.2013Věst.MZ ČSR o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně
sportovní činnosti ve znění směrnic č.5/1985 Věst.MZ.
3.13 Propozice (rozpisy) závodů
Pořadatelé jednotlivých závodů jsou povinni předložit KMA ke schválení propozice závodu
nejpozději 1 měsíc před prvním závodním dnem. Pořadatelé uveřejní propozice závodů
(schválené KMA) nejpozději 3 týdny před konáním závodu na vybraných webových stránkách a
současně na webu OSÚ AD.
Propozice závodů musí obsahovat základní údaje (vzorový rozpis závodu je uveden v příloze
č.1 tohoto SŘ):
- místo a datum konání závodu
- disciplíny
- pořadatel
- termín a adresa pro podání přihlášky
- místo výdeje startovních čísel
- provozní hodiny lanovek
- čas startu prvního závodníka a pořadí kategorií
9

-

čas, do kdy může být závod zrušen a způsob uveřejnění informace o zrušení
složení jury
měření

3.14 Distribuce výsledkových listin
Pořadatel závodů „MASTERS A a B“ je povinen zaslat oficiální výsledkovou listinu do 3 dnů od
ukončení závodu v elektronické podobě na adresu vysledky@eski.cz. Tak bude zajištěno její
zveřejnění na webových stránkách OSÚ AD.
3.15 Ostatní informace
V SLČR platí následující dokumenty vztahující se ke sportovní činnosti:
 Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa, a. s. č. 595039825-4 (pojištění
odpovědnosti, majetku, škod).
 Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa a.s. (úrazové pojištění členů SLČR).
 Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa, a. s. č. 7720720473 (odpovědnost trenérů a
cvičitelů SLČR)
 ČSN 01 8027 Značení a zabezpečení v zimním středisku
 Směrnice pro získání a prodloužení RoLZ
 Směrnice č. 6/2004 Vzdělávání TD pro AD
 Součástí MČR nemůže být souběžný závod kategorie „C“ – veřejný závod
3.16 Ostatní pravidla
Ostatní pravidla pro kategorii MASTERS, tímto SŘ neupravená, platí dle PLZ OSÚ AD SLČR a
přiměřeně pravidla FIS MASTERS RULES ALPIN.
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4. Adresář
4.1.

Komise MASTERS (KMA)

Předseda:
Šimon Mastný
Členové:
Roman Řehoř
Josef Hetmánek
Robert Kaděrka
Petr Seidl

4.2.

+420 724 279 379 simon.mastny@skiclubmasters.cz

Závody Čechy

+420 608 444 699 krusnoborec69@email.cz
+420 777 742 505 hetmanek.josef@seznam.cz
+420 777 970 304 robert.kaderka@post.cz

Press, PR
Závody Morava
Homologace,
STK
TD, přihlášky na
zahraničních
závodech, FIS

+420 602 532 204 pe.seidl@centrum.cz

SVAZ LYŽAŘU ČESKÉ REPUBLIKY

www.czech-ski.com
Odborný sportovní úsek Alpských disciplín
Cukrovarnická 42, 160 00 Praha 6
Danuta Štrougalová
Michaela Jaroušová
web OSÚ AD
eSki.cz s.r.o
(Tomáš Peslar)

4.3.

alpin@czech-ski.com
michaela.jarousova@
czech-ski.com

+420 608 555 088
+420 737 222 451

vysledky@eski.cz

+420 603 182 661

vysledky.czech-ski.cz
www.eSki.cz

SEZNAM TD
– na webu OSÚ AD SLČR www.vysledky.czech-ski.cz

4.4.

Pořadatelé závodů 2018/2019

Ski Club Masters

Ski klub Krušnoborci

Ski Club Lipno nad Vltavou

TJ Sokol Frýdštejn

Dělnická 2, 170 00 Praha 7
www.skiclubmasters.cz
email: simon.mastny@skiclubmasters.cz
Šimon Mastný: +420 724 279 379
Vančurova 1628, 436 01 Litvínov
www.skiclub-krusnoborci.cz
e-mail: krusnoborci@seznam.cz
Roman Řehoř: +420 608 444 699
Lipno nad Vltavou 55, 382 78 Lipno nad Vltavou
www.skiclublipno.cz
email: astetkova@cag.cz
Andrea Štětková: +420 602 615 015
pošta Hodkovice n.M., 463 42 Frýdštejn
www.sokolfrydstejn.webnode.cz
email: lada.nahlovsky@atlas.cz
Ladislav Náhlovský: +420 739 520 002
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TJ Spartak Rokytnice n.J.

SK SJ SKI

Horní 461, 512 44 Rokytnice n.J.
www.spartak-rokytnice.cz
e-mail: luciestara@seznam.cz
Lucie Hrušková: +420 602 878 223
Někrasova 3, 160 00 Praha 6
www.sjski.cz
e-mail: sjski@volny.cz
Iva Kárníková: +420 603 324 940
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Příloha č.1 – Propozice (rozpis) závodu

Název závodu
Disciplíny
Místo, datum

Propozice závodu
Pořadatel:
Technické zajištění:
Místo konání:
Datum konání:
Disciplíny:
Pravidla závodu (kategorie, podmínky účasti):
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek:
Startovné:
Organizační výbor (min Předseda):
Jury (ředitel, TD):
Měření:
Informace o závodu:
Prezentace:
Časový rozvrh:
Vyhlášení výsledků:
Protesty:
První pomoc:
Předseda organizačního
výboru

Ředitel závodu
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Příloha č. 2
Žádost o uspořádání závodu (FIS) MASTERS
OSÚ AD SLČR
Žádost o přidělení závodu MASTERS v Alpských disciplinách
Pro rok : 2019/20
Pořadatel :
Místo :

KOSU :

Datum :
Název závodu :

Závod :

FIS FMC
SL OS SG

FIS MAS
SL OS SG

MČRM
SL OS SG

ČP-SSM
SL OS SG

Masters :

název tratě :
č.homologace :
Adresa
pořadatele pro
SŘ :

N.m.v. startu
N.m.v. cíle

Ředitel závodu :

Kvalifikace RoLZ :

Telefon :
Fax :
E-mail :
www.stránky
Měření:

Kvalifikace RoLZ:

Žádost odeslat na závod FIS do 25.2.2019 na e-mail předsedy KMA
Žádost o závody ČP-SSM a MČRM do 30.4.2019 na e-mail předsedy KMA
Sekretariát:
alpin@czech-ski.com
STK:
houser@shs-trebic.cz
Dne :
Předseda OV :
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Masters B
SL
OS

Příloha č. 3
Odborný sportovní úsek alpských disciplín SLČR
Kalendář Masters v sezóně 2018/19
Datum

Místo

Pořadatel

Závod

Disc.

ČP - SSM
12.1. - 13.1.
19. - 20.1.

2.-3.2.

Telnice
Vrbno pod
Pradědem
Klíny / Pyšná

Ski Club Masters

ČP-SSM

Ski Club Masters

ČP-SSM

Ski Club Krušnoborci + Ski
Club Masters

ČP-SSM

SL

OS
2

SG

1

1

1*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

8

Ski Cub Masters + SK Jirkov ČP-SSM
8. - 10.2.

Jablonec nad
Jizerou

23.-24.2.

Dolní Morava

2-3.3.
9. - 10.3.

Lipno nad Vltavou
Rokytnice nad
Jizerou

Ski Club Masters + TJ Sokol
ČP-SSM
Frýdštejn
MČRM
Ski Club Masters
ČP-SSM
Ski Club Lipno + Ski Club
ČP-SSM
Masters
LK TJ Spartak Rokytnice n.J. Finále
+ Ski Club Masters
ČP-SSM
CELKEM ČP-SSM

8.-10.2.

Rokytnice n.J.

FIS MAS
SKM Rokytnice

23.-24.3.

Pec p. Sněžkou

SK SJ Ski
CELKEM FIS

MAS

1

2

FMC

1

1

2

3

1

1

3

Pozn:
* - SG + 1.kolo SL bude vyhodnoceno jako Kombinační závod, ale nebude zahrnut do celkového pořadí
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