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POUŽITÉ ZKRATKY V SOUTĚŽNÍM ŘÁDU:
FIS – Mezinárodní lyžařská federace
SLČR – Svaz lyžařů České republiky
OSÚ AD – Odborný sportovní úsek AD
KOSÚ AD – Krajský OSÚ AD
STK – Sportovně technická komise
TR – Trenérská rada mužů, žen
TRJ – Trenérská rada juniorů
TRŽ – Trenérská rada žactva
KMA – Komise Masters
PLZ – Pravidla lyžařských závodů
SŘ – Soutěžní řád
LB – Listina bodů
ŽZ – Žebříček závodníků
SČ – Směrné čísla KOSÚ AD
TD – Technický delegát
TM – Talentovaná mládež
VR – Výškový rozdíl
PBR/ZS – Počet branek/změn směru
VZZ – Vstupní závody žactva, snížené VR
BL – základní listina bodů FIS
RD -reprezentační družstvo
RD V – reprezentační výběr
ČP – Český pohár
SL – slalom
SG – super G
ZOH – Zimní olympijské hry
MS – Mistrovství světa
SP – Světový pohár
EP, KoP – Evropský pohár, Kontinentální pohár
MSJ – Mistrovství světa juniorů
EYOWF – Evropský olympijský festival ml.
MČR – Mistrovství České republiky
MČRJ – Mistrovství České republiky juniorů
MČRŽ – Mistrovství České republiky žactva
MČRM – Mistrovství České republiky Masters
ZOM – Zimní olympiáda dětí a mládeže
UNI – závod universitních lyžařů
CIT – FIS závod městských lyžařů
SZU – Světová zimní Univerziáda
ENL – vstupní závod FIS
RKZ – Republikový klasifikační závod
UKZ – Územní klasifikační závod
UZD – Územní závod dospělých
YOG – Olympijské hry mládeže
RD J – reprezentační družstvo juniorů
RD ž – reprezentační družstvo žactva
KO – vyřazovací soutěž
OSL – obří slalom
SJ – sjezd
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PREAMBULE
Tento SŘ vydaný OSÚ AD SLČR obsahuje ustanovení týkající se spor-
tovní činnosti spojené s organizací a účastí na závodech v působnosti 
OSÚ AD SLČR v závodním období 2013 – 2014. Dále tento SŘ obsahuje 
výtah z platných Pravidel lyžařských závodů, jejich upřesnění a doplň-
ky jiných řádů a další závazná ustanovení.

1. Výtah z Pravidel lyžařských závodů.
§ 100 Svaz lyžařů České republiky (dále jen SLČR) jako nejvyšší orgán 
lyžařského sportu v  České republice stanovuje pravidla pro uspořá- 
dání lyžařských závodů v  České republice a  pro hodnocení výkonů 
v nich dosažených.
§ 200.1 Všechny závody uvedené v  kalendáři FIS / OSÚ AD SLČR 
se musí konat podle Pravidel FIS / PLZ OSÚ AD SLČR. 
§ 201.6.2 Alpské discipliny – závody:
Sjezd, slalom, obří slalom, super -G, paralelní závody, kombinace, KO 
a soutěže družstev
§ 202.1.2.3 Homologace.
Závody, které jsou zařazeny do kalendáře FIS, musí být uskutečněny 
na tratích homologovaných FIS. Závody, které jsou zařazeny do kalen-
dáře OSÚ AD SLČR, musí být uskutečněny na tratích homologovaných 
OSÚ AD SLČR nebo FIS s výjimkou závodů kategorie C.
§ 205.1 Závodníci jsou povinni seznámit a řídit se pravidly FIS / PLZ 
OSÚ AD SLČR a jejich dodatky a řídit se rozhodnutím jury.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
2013/2014 – OSÚ AD SLČR
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§ 607 Věkové kategorie 2013 – 2014:

kategorie věk Roč. narození

U 10 přípravka 8 – 10 let 2006 – 2004

U 12 předžactvo 11 – 12 let 2003 – 2002

U 14 ml. žactvo 13 – 14 let 2001 – 2000

U 16 st. žactvo 15 – 16 let 1999 – 1998

U 18 ml.junioři 17 – 18 let 1997 – 1996

U 21 junioři 17 – 21 let 1995 – 1993

Licenční záv. dospělí 17 let a st. 1992 a st.

MAS – A muži 31 – 55 let 1983 – 1959

MAS – B muži 56 let a st. 1958 a st.

MAS – C ženy 31 let a st. 1983 a st.

§ 608.7.3 Závody družstev mohou být prováděny také v  kategorii 
U10 a U12
§ 614.2.3 Žádné vracení
Zákaz pokračovat v jízdě když závodník zastaví
Pokud závodník úplně zastaví (např.po  pádu), nesmí dál projíždět 
dalšími branami. Tento zákaz platí pro všechny discipliny s  pev-
ným startem (sjezd. obří slalom a  super -G).Výjimka platí pro slalom  
(čl. 661.4.1), do té doby, než závodník omezí dalšího nebo je dalším 
závodníkem předstižen. Toto pravidlo neplatí pro kategorii U 10 (pří-
pravka) a U 12 (předžactvo).
§ 621.9 Jury může povolit losování prostřednictvím počítače. Vedoucí 
výpravy každého státu / oddílu – klubu musí podepsat přihlášku druž-
stva před tím, než je losování počítačem provedeno. Souhlas musí vy-
slovit 100% zástupců států / klubů přítomných na poradě.
§ 628.8 Diskvalifikace po chybě
Závodník je diskvalifikován pokud pokračuje v  závodě po  nespráv-
ném projetí brankou nebo po úplném zastavení (čl. 614.2.2, 614.2.3).
Doporučení pro pořadatele závodů:
Doporučuje se  všem pořadatelům závodů důsledně barevně odlišit 
(převlekové vesty) všechny funkcionáře, kteří se pohybují kolem tratí 
v průběhu závodu, (rozhodčí, techniky, členy Jury apod.).
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1.1 Specifikace závodního vybavení v AD
SPECIFIKACE ZÁVODNÍHO VYBAVENÍ AD – sezóna 13/14
(Čl. 201.3) specifikace vybavení pro SP, MS, EC, MSJ v  sezóně 12/13, jsou povoleny  
rovněž pro KoP a závody FIS

SP ž,m – EP ž,m – KoP ž,m – FIS ž,m – ZOH, MSJ

sezóna 13 – 14
1.2.1.1 Délka lyží (minimálně) v cm

Tolerance při měření délky lyží 
+/- 1 cm

SJ ž
SJ m
SG ž
SG m
OS ž
OS m
SL ž
SL m

210**
218**
205**
210**
188**
195**
155
165*

*  tolerance pro muže U 18 (junioři I), při závodech FIS – 10 cm, 
** tolerance pro FIS – 5 cm

1.2.1.2.1 Šířka lyže pod vázáním v mm SJ ž + m
SG ž + m
OS ž + m
SL ž + m

< = 65
< = 65
< = 65
> = 63

1.2.1.2.2 Šířka lyže před vázáním v mm SJ ž + m
SG ž + m
OS ž
OS m
SL ž,m

< = 95
< = 95
< = 103
< = 98

1.2.1.3 Radius lyže (minimálně) v m SJ ž + m
SG ž
SG m
OS ž
OS m
SL ž + m

50
40
45
30
35

2.1.2 Maximální výška podložek v mm
(lyže, podložka, vázání)

50

Minimální výška špičky lyže v mm OS a SL
SJ, SG

50
30

Minimální výška patky lyže v mm 10

! Délka lyže (1.2.1.1) a radius (1.2.1.3) musí být označeny na lyži!



8

ŽACTVO – kategorie U 14 a U 16
U14 U16 U14 U16

2013/14 2014/15
1.2.1.1 Délka lyží 

(minimálně)
v cm

Tolerance při 
měření délky lyží 
+/- 1 cm

SG 
ž+m
SL 
ž+m
OS 
ž+m

130
175
130 > = 130

< = 188

> = 183
> = 130
< = 188

1.2.1.3 Radius lyže 
(minimálně)
v m

SG 
ž+m
OS 
ž+m

14
27
17 17

30
17

1.2.1.2.1 Šířka lyže  
pod vázáním
v mm

OS,SG < = 65 < = 65

2.1.2 Maximální 
výška podložek 
v mm
(lyže, podložka, 
vázání)

50 50 50 50

MASTERS

1.2.1.1
1)

Délka lyží (minimálně) v cm
Pro závody Masters jsou délky 
lyží doporučené (kromě SG)
Minimální délku lyží na SG je 
nutné dodržet.

SG ž **
SG m **

OS ž
OS m

180*
185*

180***
185***

* bez tolerance
** jsou povoleny OS lyže
*** tolerance – 5 cm

2.1.2 Maximální výška podložek 
v mm
(lyže, podložka, vázání)

50

Pro ženy nad 55 let a  muže nad 65 let nejsou žádná omezení  
v délce, šířce ani rádisu.
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1.1.1 Ochranné přilby platnost sezóna 2013/14
Mohou se použít přilby pro sezónu 2012/13
Nové požadavky:
a)  SJ,SG,OS – certifikace normami ASTM 2040 a  EN 1077(třída A)+ 

nový model pro rychlosti 6,8 m/s
b)  B) SL – certifikace normami ASTM 2040 a EN 1077(třída B)
Alternativa A měkké části kryjící oblast uší povoleny
Alt. B jsou povoleny přilby plnící normy EN 1077 třída A, SNELL 98
Splnění těchto údajů musí být na přilbě vyznačeno štítkem.
UPOZORNĚNÍ pro sezónu 2014/15 budou platit bez výjimky tyto certi-
fikace na všech úrovních závodů.

1.2 Počet kol – obří slalom žactva.
Obří slalom staršího žactva musí být uspořádán ve dvou kolech.
Obří slalom mladšího žactva může být uspořádán ve dvou kolech.
1.2.1 Startovní pořadí pro druhé kolo v kategorii žactva – úprava 
PLZ čl. 621.10.4.
V  závodním období 2013/2014 platí v  kategorii žactva, v  závodech 
uspořádaných ve dvou kolech pravidlo, že startovní pořadí se určuje 
výsledkovou listinou 1. kola, s výjimkou prvních patnácti závodníků, 
kteří startují v obráceném pořadí.

1.3 Jedno tyčové slalomy a jedno terčové obří slalomy.
U  závodů OSÚ alpských disciplin všech kategorií závodů A, B, C je 
možné uspořádat jedno tyčové slalomy a jedno terčové obří slalomy.
Viz: § 804, 904



10

1.4 Přehled předepsaných výškových rozdílů VR a počtu branek 
v jednotlivých typech závodů a kategoriích:

Dis. Kateg. Dospělí Žactvo poznámka

FIS ENL Starší / 
U 16

Mladší / 
U 14

Ž VR 120 – 200 m 80 – 120 m 100 – 160 m 100 – 160 m *

PBR / ZS 30 – 35% 30 – 35% 32 – 38% 32 – 38% +/- 3

SL Vzdál. tyčí
6 – 13 m

12 – 18 m
0,75 – 1 m

7 – 11 m
12 – 15 m
0,75 – 1 m

7 – 11 m
12 -15 m

0,75 – 1 m
prodl.br.
vertikály

PBR / ZS 30 – 35% 30 – 35% 32 – 38% 32 – 38% +/- 3

M VR 140 – 220 m 80 – 120 m 100 – 160 m 100 – 160 m *

Ž VR 250 – 400 m 200 – 250 m 180 – 250 m 150 – 250 m *

PBR / ZS 11 – 15% 13 – 15% 13 – 18% 13 – 18% +/-3

OSL Terče 0,75 x 0,50 m – červené, modré

PBR / ZS 11 – 15% 13 – 15% 13 – 18% 13 – 18% +/-3

M VR 250 – 450 m 200 – 250 m 180 – 250 m 150 – 250 m *

Ž VR 350 – 600 m 350 – 500 m 250 – 450 m 250 – 450 m

PBR / ZS Min. 7 % Min. 7 % 8 – 12 % 8 – 12 %

SG Terče 0,75 x 0,50 m – červené, modré – doporučeno zařadit skoky

PBR / ZS Min. 7 % Min. 7 % 8 – 12 % 8 – 12 %

M VR 350 – 650 m 350 – 500 m 250 – 450 m 250 – 450 m

Ž VR 450 – 800 m 400 – 500 m 300 – 400 m 280 – 350 m další viz.PLZ

SJ Terče 0,75 x 1 m – červené, modré (podle barvy ochranných sítí)

M VR 450 – 1 100 m 400 – 500 m 300 – 400 m 280 – 350 m

Ž/M VR 80 – 100 m 80 – 100 m 60 m 60 m

PAR Terče 0,30 x 0,75 m, červená a modrá trať

PBR 20 – 30 20 – 30 13 – 15 13 – 15

PBR/ZS – ve slalomu a obřím slalomu se počítají pouze změny směrů.
* v případě, že není dodržen min.výškový rozdíl bude závod hodnocen jako vstupní závod 
žactva viz čl.2.3.3
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1.4.1 Změna kategorie závodů
Pokud změní národní svaz původně vypsaný závod pro kategorii ju- 
niorů (NJR, NJC) na závod FIS a tedy možnosti získání bodů i pro se-
niory, musí to oznámit na sekretariát FIS nejpozději 10 dnů předem. 
Totéž ustanovení o 10denní lhůtě platí i v opačném případě.
1.4.2 Base list FIS / základní bodová listina FIS – BL
BL bude zveřejněna vždy v červnu.
1.4.2.1 Pro výpočet BL bude použito průměru ze dvou lepších výsled-
ků v disciplině z uplynulé sezony.
1.4.2.2 Závodníkovi, který má pouze jeden výsledek některé discipli-
ně v uplynulé sezoně, bude mu k němu připočteno 20%.
1.4.2.3 Závodníkovi, který nezískal žádný výsledek v uplynulé sezoně 
bude připočteno 50% k dřívějším bodům.
1.4.2.4 Jestliže byl závodníkovi uznán statut zranění, bude závodní- 
kovi připočteno 10% k původním bodům.
1.4.2.5 Pokud má závodník jen jeden výsledek v disciplině, bez bodů 
v BL, bude mu připočteno k dosaženému výsledku 20%.

2. Body za sportovní výkon.
Sportovní výkony závodníků v  alpských disciplínách jsou OSÚ AD 
SLČR v  jednotlivých závodních obdobích komplexně zpracovávány 
a vyhodnocovány. Způsob hodnocení je obsahem tohoto SŘ.
Body za výkon vyjadřují zpoždění za nejlepším závodníkem v jednotli-
vých kategoriích a závodech převedené do číselné – bodové hodnoty. 
Pro srovnání jednotlivých disciplin jsou vždy před závodním obdobím 
vydány „F“ konstanty pro jednotlivé discipliny.

Konstanty „F“ pro závodní období 2013 – 2014:

SL Slalom 620 SJ Sjezd 1 370

OS Obří slalom 890 SC Super 
kombinace 1 070

SG Super obří 
slalom 1 050
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2.1 Výpočet bodů ze závodu.
Body za výkon v alpských závodech se vypočítají podle vzorce:
P = (Tx/To – 1) × F
P – body závodníka ze závodu
Tx – čas závodníka ve vteřinách
To – čas vítěze ve vteřinách
F – 60/ (Cm-1)
P se zaokrouhluje na 2 desetinná místa
F je konstanta pro jednotlivé disciplíny
Cm je konstanta, která představuje podíl průměrného času (ze zvole-
ného počtu závodů), děleného časem vítěze. Uvažuje se proto různá 
pro jednotlivé disciplíny. Stanovenými konstantami se vypočítají před 
závodním obdobím konstanty „F“ pro jednotlivé závody a zaokrouhlí 
se na nejbližší desítku.

2.2 Listina bodů (LB) a Žebříček závodníků (ŽZ).
LB a  ŽZ závodníků musí obsahovat: kód závodníka/příjmení/  
/jméno/ročník nar./KOSÚ/klub a  body za  výkon/umístění FIS, 
CZE, ve SJ, SL, OS, SG, SC a součet dvou lepších bodových hodnot  
závodníka. Žactvo nemá FIS, a SJ,SC.
V  ŽZ jsou uvedeni závodníci v  pořadí součtu dvou lepších  
disciplin.
2.2.1 LB jsou vydávány jako podklad, pro losování a hodnocení závo-
dů a to pouze v elektronické podobě, pro potřeby pořadatelů v abe-
cedním uspořádáním. Termíny jednotlivých vydání LB jsou uvedeny 
v kapitolách jednotlivých kategorií.
2.2.2 ŽZ jsou vydávané pro potřeby oddílů, klubů, územních cel-
ků a trenérských rad v elektronické podobě, závodníci jsou seřazeni  
podle součtu bodů 2 lepších závodů. Termíny jednotlivých vydání ŽZ 
jsou uvedeny v kapitolách jednotlivých kategorií.
Oprávnění ke startu v příslušné kategorii mají závodníci, kteří jsou na-
rozeni 1.1. až 31.12. stanoveného ročníku. Oprávnění začíná počátkem 
závodního období (tj. 1. 7.) i když závodník ještě nedovršil stanovený 
věk. Závodníci juniorské kategorie startují v kategorii dospělých.
2.2.3 Údaje uvedené v LB a ŽZ:
LB- abecední seznam závodníků
ŽZ – závodníci uvedeni v pořadí jednotlivých závodů a součtu dvou 
lepších bodů
Zveřejnění na http://vysledky.czech -ski.cz/alpske -discipliny/body
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Kódové číslo závodníka, příjmení, jméno, ročník narození, oddílová/
klubová příslušnost, územní celek, body v  jednotlivých závodech, 
pořadí v jednotlivých závodech a kategoriích, součet bodů 2 lepších 
disciplin.
2.2.4 Podmínkou pro zařazení do LB a ŽZ FIS/CZE
je přihlášení závodníka a  zaplacení příslušného poplatku 850,– Kč 
(700,– FIS + 150,– Kč CZE) do 30. 5. daného roku. Noví závodníci musí 
současně odevzdat „Athlete´s declaration“ v anglické verzi, na sekre-
tariát OSÚ AD. Od 1.7. se tento poplatek zvyšuje na 2 000,– Kč s uve-
dením závodníka až v další platné listině FIS. Na expresní vyřízení je 
stanovena částka 5 000.- Kč.
Formuláře jsou zveřejněny na www.czech -ski.-com, alpské discipliny, 
dokumenty (závodníci), pod názvy: „Prohlášení závodníka FIS “ –  
„Úhrada FIS bodů a kódových čísel FIS“.
2.2.5 Podmínkou pro zařazení do LB a ŽZ – CZE
ve všech kategoriích, je přihlášení závodníka a zaplacení příslušného 
poplatku 150,– Kč, odevzdání „Prohlášení závodníka“ na  sekretariát 
OSÚ AD do  30. 6. daného roku. Od  1. 7. se  tento poplatek zvyšuje 
na 300,– Kč. Nově zařazovaní závodníci se mohou přihlašovat v prů-
běhu celého roku za  poplatek 150,- Kč. Formuláře jsou zveřejněny 
na  www.czech -ski.-com, alpské discipliny, dokumenty (závodníci), 
pod názvy:
„Prohlášení závodníka verze ČR“ a „Úhrada FIS bodů a kódových 
čísel ČR“.
2.2.6 Druhý ročník juniorské kategorie neplatí poplatek za FIS body, 
podmínkou je uhrazení FIS bodů v předcházejícím roce. Podmínkou 
je přihlášení závodníka klubem do 30. 5.
2.2.7 V souladu s IWO 2008 čl. 203 a 204.2 budou členové SLČR uvede-
ni v seznamu závodníků s licencí FIS/CZE.
2.2.8 Pro výpočet a uznání bodů FIS platí v plném znění „Pravidla 
FIS bodů 2013/2014.
Viz. czech -ski.com/alpské discipliny, dokumenty.
Pro zpracování ŽZ a  jednotlivých LB je rozhodující výkon, kterého 
závodník dosáhl v závodě. Tento výkon je měřen v časových jednot-
kách a pro potřeby dalšího zpracování je převáděn na body ze závodu 
a  k  těmto bodům se  dále připočítává přirážka ze  závodu. K  tomuto 
účelu je nutno provést výpočty uvedené v následujících kapitolách.
2.2.9.Prodloužení – Prolongace bodů – důležité upozornění.
V případě, že závodník z vážných důvodů nemohl startovat, musí po-
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žádat prostřednictvím sekretariátu OSÚ AD SLČR o prodloužení plat-
nosti bodů FIS a OSÚ AD SLČR.
Žádost musí být písemná, doložená příslušným dokladem (např.  
lékařskou zprávou) a  doručena obratem, nejpozději do  termínu  
15. 4. běžného roku. Bez této žádosti nebude prodloužení bodů  
realizováno. Takto uznané body z  uplynulého závodního období  
jsou zatíženy jednoduchou přirážkou. Žádosti o  prodloužení –  
prolongaci platnosti bodů schvaluje sekretariát, případně Rada 
OSÚ AD SLČR.
2.2.10 Statut zranění, (Injury status) – FIS.
Statut zranění pro přiznání bodů FIS bude uznán, pokud žadatel ne-
startoval po  dobu 8 měsíců mezi datem zranění a  prvním startem 
a nemá v sezoně více jak 5 startů v disciplině nebo 15 startů v závo-
dech FIS a KoP a 4 starty v závodech SP nebo 8 startů v závodech SP 
celkem. Podmínkou je registrace jako „aktive“. Viz. Pravidla FIS ‑Body 
2013 – 2014.
2.2.10.1 Statut zranění OSÚ AD SLČR
Statut zranění pro přiznání bodů OSÚ AD bude uznán, pokud žada- 
tel nestartoval po  dobu 8 měsíců mezi datem zranění a  prvním 
startem a nemá v sezoně více jak 3 starty v disciplině nebo 8 startů  
v závodech.
2.2.10.2 Identifikace, označení bodů podle – Upřesnění FIS body 
2013 – 2014.

* BL, základní listina sezony
# chráněný status zranění podle čl. 4.2.1.4
+ závodníci pouze s jedním výsledkem v disciplině v uplynulém 
období
podle čl. 4.2.1.2 (+ 20%)
> závodníci, kteří nedosáhli žádného výsledku v disciplině v uply-
nulé sezóně
podle čl. 4.2.1.3 (+ 50%)
– zranění, ale platné body
C potvrzení bodů

Platnost jednotlivých LB je uvedena v tomto SŘ čl. 4.4.1

2.3 Přirážka ze závodu
Přirážka ze závodu charakterizuje kvalitu uspořádaného závodu. Pod-
mínku pro výpočet přirážky ze závodu je minimální počet 5 závodníků 
v cíli závodu.
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Výpočet se  provádí podle dále uvedených zásad, včetně uplatnění  
zápočtu maximálních bodových hodnot. Za  výpočet přirážky ze  zá- 
vodu odpovídá technický delegát /TD.
2.3.1 Výpočet přirážky ze závodu
Výpočet přirážky ze závodu se provádí tak, že z oficiální výsledkové lis-
tiny, se vybere mezi prvními deseti (10) závodníky, pět (5) s nejlepšími 
body z platné LB/ŽZ. Součet jejich bodů z LB/ZŽ se označí jako Suma 
„A“. Dále se sečtou body z LB/ŽZ pěti (5) nejlepších závodníků, kteří 
v závodě odstartovali a tento součet se označí jako Suma „B“. Od sou-
čtu Suma „A“ a  Suma „B“ se  odečte součet bodů ze  závodu pěti (5) 
podle LB/ŽZ bodově nejlepších závodníků, kteří se umístili na 1. až 10. 
místě ve výsledkové listině a ten je označen jako Suma „C“. Vydělením 
deseti získáme přirážku ze závodu.
Přirážka ze závodu se tedy vypočte podle vzorce (A + B – C): 10
Pokud je vypočtená přirážka záporná nebo menší než minimální  
přirážka, uvedená v  článcích minimální přirážka 1.3.2 žactvo a  1.3.3 
dospělí, platí minimální přirážka.
2.3.2 Minimální přirážka – dospělí

Kategorie závodu: Hodnota „Z“ „Level“ Minimum

Mistrovství ČR/FIS: dle FIS dle FIS 8

Závody FIS / MČRJ, CIT, UNI dle FIS dle FIS 9

Vstupní závody FIS / ENL dle FIS dle FIS 40

Vstupní závody OSU AD / UZD Snížený VR - 50

2.3.3 Minimální přirážka – žactvo

Kategorie závodu: Minimum

Mistrovství ČR MČRŽ 0

Republikové závody RKZ 1

Závody územních celků UKZ 10

Vstupní závody žactva Snížený VR 50

2.3.4 Bodová korektura „z“.
Bodová korektura pro jednotlivé závody se používá v kategorii dospě-
lých a juniorů a nazývá se korektura „z“.
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Před každým vydáním LB FIS jsou přiděleny závodníkům na 1. – 30. 
místě světového pořadí body v hodnotách 0 – 5,99 bodů. Výše vlastní 
korektury je rozdíl mezi skutečnými body FIS závodníka na 31. místě 
a šesti (6) body. Tato korektura se mění v každé LB FIS podle momen-
tálního stavu. Korektura „z“ se odečítá od vypočtené přirážky. V přípa-
dě kladné hodnoty korektury se přirážka zlepšuje, záporná hodnota 
korektury přirážku zhoršuje (matematicky je dvakrát mínus plus).
2.3.4.1 Bodová korektura „Level“.
Bodová korektura Level je vydávána s  každou listinou bodů LB FIS  
pro jednotlivé discipliny a kategorie. Její hodnota se připočítá k vypo-
čtené přirážce ze závodu.
2.3.5 Maximální bodové hodnoty
Maximální bodové hodnoty se užívají při výpočtu přirážky ze závodu 
ve všech případech, když body za výkon závodníka, který je uvažován 
pro výpočet přirážky ze závodu přesahují níže uvedené hodnoty:

SL Slalom 145 SJ Sjezd 310

OS Obří slalom 200 SC Super komb. 250

SG Super obří slalom 250

2.3.6 Podmínky pro výpočet bodů za výkon v UKZ a UZD ve zvlášt‑
ních případech
V případě, že v Sumách „A“ + „B“ do výpočtu nebude dostatečný počet 
5 závodníků s platnými body, doplní se potřebný počet podle maxi-
málních bodových hodnot článek 2.3.5. Suma „C“ jsou body ze závo-
du, které jsou vypočteny podle článku 2.1, se nemění.
V případě, že má závodník body FIS i OSÚ AD SLČR, jsou body FIS nad-
řazeny
Příklad: – závodu se  zúčastní 2 závodníci s  platnými body v  LB/ŽZ 
(menšími než maximální hodnoty), do výpočtu se použijí jejich platné 
body doplněné o 3 x maximální hodnoty – Suma „B“. Závod dokončí 
1 až 2 závodníci s platnými body(menšími než maximální hodnoty), 
do výpočtu se započítají jejich platné body doplněné o 3 až 4x ma-
ximální hodnoty – Suma „A“. Do součtu Suma „C“ se započítají body 
ze závodu u bodových závodníků doplněné o body ze závodu u zá-
vodníků od konce 1. desítky výsledkové listiny. Pokud závod dokončí 
méně než 10 závodníků započtou se body od konce výsledkové listiny.
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Pokud závod nedokončí 5 závodníků, přirážka ze závodu se ne‑
počítá a body nebudou započítávány do LB.
2.3.7 Pokud se neuskuteční minimálně dva závody (SL, OS, SG) v kate-
gorii žactva platí předcházející LB – ŽZ.
2.3.8 Jednoduchá a dvojitá přirážka pro kategorii závodů UKZ.
Pro uplatnění jednoduché přirážky platí ustanovení 4.3.1 – 4.3.4
Pokud závodník nepožádá o prodloužení, budou jeho body z minulé 
sezony zatíženy dvojitou přirážkou.
2.3.8.1  Jednoduchá přirážka.  Dvojitá přirážka. 
Žactvo:  min.  průběh  max.  min.  průběh  max. 
 4  22%  25  8  44%  50
Dospělí:
2.3.8.2 Přirážka pro kategorii závodů UZD. Pokud závodník do-
sáhne v závodech OSÚ AD pouze jednoho výsledku, připočte se 20% 
k bodům LB/ŽZ 1.
2.3.8.3 Žádný výsledek.
Nemá -li závodník UZD v  hodnoceném období žádný výsledek,  
pak se mu připočte 50% k posledním platným bodům LB/ŽZ 1.

2.4 Body za umístění.
Body za  umístění se  použijí v  případě dlouhodobých soutěží (ČP)  
a jiných pohárů vypisovaných územními organizačními složkami.

3. Kategorie přípravky a předžactva.
3.1 Obecné podmínky účasti na závodech a soutěžích.
Závodů zařazených v kalendáři OSÚ AD SLČR se mohou zúčastnit zá-
vodníci, kteří:
l   jsou členy SLČR a mají platné kódové číslo
l   mají platný průkaz závodníka s potvrzenou lékařskou prohlídkou, 

ne starší jednoho roku
l   mají odevzdané „Prohlášení závodníka“ na sekretariátu OSÚ AD 

SLČR, tento dokument musí být podepsán zákonným zástupcem.
Za správnost těchto dokumentů odpovídá vysílací složka.
l   závodník, který není v  platném seznamu uveden (tj.nemá ode-

vzdané prohlášení), odevzdá pořadateli prohlášení závodníka – ji-
nak nesmí být losován.

l   Pořadatel toto prohlášení následně odešle na sekretariát OSÚ AD 
SLČR.
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l   Věkové kategorie
l   V  závodním období 2013/2014 – přípravka U  10 roč. 2004 – 

2006, předžactvo U 12 roč. 2002 – 2003
l   Při závodech přípravky a předžactva se doporučuje zařadit závody 

v minimálně v :
 50% – obří slalom
 30% – kombinovaný závod
 20% – slalom v krátkých tyčích
l   Pro sezonu 2013 – 2014 je stanoven poplatek 150 Kč za  uve-

dení do  seznamu kategorie přípravky a  předžactva. Splatnost  
do 15. 10. 2013

3.2 Závody této kategorie pořádají výhradně územní celky KOSÚ 
AD. Závod musí být proveden podle PLZ platných pro kategorii mlad-
šího žactva a  SŘ KOSÚ AD vyjma § 614.2.3 a  § 628.8 Doporučuje 
se vypisovat závody v obřím slalomu a kombinaci, doporučený výš-
kový rozdíl 90 – 140 m. Pořadatel pověřený uspořádáním závodu musí 
být členem SLČR.

3.3 Závody kategorie „C“, které nemají vlastní Soutěžní řád se nezapo-
čítají do hodnocení aktivity KOSÚ AD pro dělení dotace SLČR (osobo 
starty).

3.4 Kódová čísla
Závodník, který nemá kódové číslo, nemůže startovat a být hodnocen 
v pohárových soutěžích  KOSÚ

3.5 Závodníkům se  doporučuje používat chrániče zad, upevněné  
břišním pásem

3.6 Závodníkům se doporučuje používat jedny lyže na všechny druhy 
závodů

3.7 Závodníci musí použít ochranou helmu jednolité konstrukce 
až po ušní partie určenou pro sjezdové lyžování.

3.8 Kombinovaný závod
Na návrh Metodické komise OSÚ AD SLČR doporučujeme zařazovat 
Kombinovaný závod – KZ.
608.12.4.3 Vlastnosti tratě a doporučení – kombinovaný závod:
l   Počet změn směrů 10 až 12% výškového rozdílu.
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l   Doporučuje se připravit 3 až 5 různých úseků:
 úsek – přejezd příčných vln (3 – 4 br.), střední oblouk.
 úsek – krátký oblouk, slalom (5 – 7 br.), krátké tyče.
 úsek – přejezd podélné vlny (2 – 3 br.), střední oblouk.
 úsek – skok, možno opakovaně.
l   Doporučuje se použití lyží pro obří slalom.
l   Terén může být upraven uměle, ale trať musí být plynulá a  bez- 

problémová.
l   Doporučuje se zařazení nejméně jednoho skoku.
l   Brány, které by znamenaly ostré brždění a  nenadálé snížení  

rychlosti nemají být použity.
l   První a poslední brána má zaručit závodníkům správný směr.
l   Trať by měla prověřit reakční schopnosti závodníků pokud jde 

o  jejich přizpůsobení se  různým rytmům a  poloměrům zatáčení 
a umožnit bezproblémový přechod mezi jednotlivými úseky.

4. Kategorie žactvo.
4.1 Obecné podmínky účasti na závodech a soutěžích.
Závodů zařazených v kalendáři OSÚ AD SLČR se mohou zúčastnit zá-
vodníci, kteří:
l   jsou členy SLČR a mají platné kódové číslo
l   mají platný průkaz závodníka s potvrzenou lékařskou prohlídkou, 

ne starší jednoho roku
l   mají odevzdané „Prohlášení závodníka“ na sekretariátu OSÚ AD 

SLČR, tento dokument musí být podepsán zákonným zástupcem.
 Za správnost těchto dokumentů odpovídá vysílací složka.
l   závodník, který nemá odevzdané prohlášení, odevzdá pořada- 

teli prohlášení závodníka – jinak nesmí být losován. Pořadatel toto 
prohlášení následně odešle na sekretariát OSÚ AD SLČR.

Na závodech zařazených v kalendáři FIS je účast závodníků SLČR 
a dalších osob možná pouze se souhlasem OSÚ AD SLČR, který je 
jediný oprávněný zasílat pořadatelům oficiální přihlášky na pře‑
depsaných formulářích FIS.
Závodníci a  osoby nominované OSÚ AD SLČR, kteří se  zúčastňují  
závodů FIS v  zahraničí musí mít vlastní odpovídající pojištění zahr-
nující dostatečnou částku na krytí nákladů spojených s transportem 
a léčebnými výlohami pro případ úrazu při tréninku nebo v závodě.
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Závodníci,kteří se zúčastní závodů FIS musí mít s sebou kopii „Athle‑
te´s  declaration“. Originál musí být uložen na  sekretariátu OSÚ AD 
SLČR, podepsaný rodičem nebo zákonným zástupcem, jinak nebudou 
k závodu přihlášeni.
Nominovaní trenéři v  kategorii žactva na  mezinárodní závody musí 
splňovat kvalifikaci trenér OSÚ AD SLČR.
Účast rodinných příslušníků na  mezinárodních závodech: v  přípa-
dě, že se  na  daném mezinárodním závodě chtějí zúčastnit rodinní  
příslušníci závodníka, musí svou účast předem projednat s odpověd-
ným činovníkem a vedoucím výpravy. V případě dohody o účasti musí 
respektovat stanovené podmínky.

Počet účasti v  závodech v  zahraničí v  kategorii žactva je dán regle-
mentem FIS:
U16 starší žactvo  roč. nar. 1998  max. 4 starty
 roč. nar. 1999  max. 3 starty
U 14 mladší žactvo  roč. nar. 2000, 2001  max. 2 starty
4.1.1 Závodníkům se  doporučuje používat chrániče zad, upevněné 
břišním pásem.
4.1.2 Trenér a vedoucí družstva.
Ve funkci trenéra nebo vedoucího družstva uvedeného na přihlášce 
mohou na všech závodech vystupovat pouze členové SLČR, kteří mají 
platný průkaz SLČR a trenérskou kvalifikaci vydanou SLČR a jsou akre-
ditováni u pořadatele (PLZ -AD 604.2).

4.2 Kategorie závodů:
„FIS“ – vypisuje FIS nominace se provádí podle kritérií OSÚ AD

„A“ – RKZ závody vypisuje OSÚ AD SLČR a  nominaci provádí 
územní celky podle směrných čísel KOSÚ AD viz 4.6.
„B“ – závody vypisují územní celky KOSÚ AD, které mohou vydá-
vat pro tyto závody,
soutěže příslušné dodatky SŘ. Jsou uvedeny v kalendáři OSÚ AD.
„C“ – Veřejné závody vypisují oddíly/kluby tyto závody se započí-
tají do hodnocení aktivity KSL pro dělení dotace SLČR (osobostar-
ty, stabilizační fond) musí být pořádány podle SŘ.

4.3 Žebříčky závodníků (ŽZ) – OSÚ AD SLČR.
V  ŽZ jsou uvedeny body za  výkon včetně pořadí v  ČR seřazení  
podle součtu bodů ve  dvou disciplinách pro závodníka výhodněj-
ších. Podmínkou je uspořádání minimálně 2 (dvou) závodů kateg. „A“.  
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Při zpracování každého ŽZ se provede nulování na nejlepšího závod-
níka v kategorii a závodě.
V  případě, když se  tento stanovený počet závodů neuskuteční,  
platí body z předcházejícího roku bez přirážky.
4.3.1 ŽZ 1 žactva platnost dle tabulky 4.7.
V  tomto ŽZ jsou zařazeni všichni závodníci, kteří dosáhli v  uplynu-
lém závodním období alespoň jednoho výsledku, měli prolongova-
né body podle SŘ čl. 2.2.8. uvedené v ŽZ 5 předchozího roku a noví  
závodníci, kteří se přihlásili u sekretariátu OSÚ AD do 15.10. 2013
ŽZ 1 je základním žebříčkem pro nové závodní období s  platností 
od 1.11.daného roku.
4.3.2 ŽZ 2 žactva platnost dle tabulky 4.7.
ŽZ 2 určuje průběžné pořadí závodníků v  jednotlivých závodech  
a kategoriích a slouží pro provádění nominací TR žactva a KOSÚ AD. 
Pro zpracování ŽZ 2 se  použije u  závodníka nejvýhodnější varianta 
tohoto postupu:
a)  průměr dvou lepších bodových hodnot dosažených v  daném  

závodním obdobím
b)  jeden lepší výsledek dosažený v daném závodním období povýše-

ný o 50% jednoduché přirážky. Provede se nulování.
c)  takto vypočítané body se porovnají s body ŽZ 1, povýšené o 50% 

jednoduché přirážky, závodníkovi se započítá výhodnější varianta.
d)  závodníkovi, který nedosáhl žádného výsledku se do ŽZ 2 uvedou 

body z ŽZ 1 povýšené o 50% jednoduché přirážky.
4.3.3 ŽZ 3 žactva platnost dle tabulky 4.7.
ŽZ 3 určuje průběžné pořadí závodníků v jednotlivých závodech a ka-
tegoriích. Pro zpracování ŽZ 3 se použije u závodníka nejvýhodnější 
varianta tohoto postupu:
a)  průměr dvou lepších bodových hodnot dosažených v  daném zá-

vodním období
b)  jeden lepší výsledek dosažený od  počátku závodního období  

povýšený o jednoduchou přirážku. Provede se nulování.
c)  takto vypočítané body se porovnají s body ŽZ 2, povýšené o jedno-

duchou přirážku, závodníkovi se započítá výhodnější varianta.
d)  závodníkovi, který nedosáhl žádného výsledku se do ŽZ 3 uvedou 

body z ŽZ 1 povýšené o jednoduchou přirážku.
4.3.4 ŽZ 4 žactva platnost dle tabulky 4.7.
ŽZ 4 určuje průběžné pořadí závodníků v  jednotlivých závodech 
a kategoriích a slouží pro provádění nominací TR žactva a KOSÚ AD.  
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Pro zpracování ŽZ 4 se  použije u  závodníka nejvýhodnější varianta 
tohoto postupu:
a)  průměr dvou lepších bodových hodnot dosažených v  daném zá-

vodním období
b)  jeden lepší výsledek dosažený od počátku závodního období pový-

šený o jednoduchou přirážku. Provede se nulování.
c)  takto vypočítané body se porovnají s body ŽZ 3, povýšené o jedno-

duchou přirážku, závodníkovi se započítá výhodnější varianta.
d)  závodníkovi, který nedosáhl žádného výsledku se do ŽZ 4 uvedou 

body z ŽZ 1 povýšené o dvojitou přirážku.
4.3.5 ŽZ 5 žactva – konečný žebříček závodního období dle ta‑ 
bulky 4.7. ŽZ 5 určuje konečné pořadí závodníků v  jednotlivých  
kategoriích a závodech. Do zpracování ŽZ 5 se použije u závodníka 
nejvýhodnější varianta tohoto postupu:
a)    průměr dvou lepších bodových hodnot dosažených v  daném  

závodním období
b)   jeden lepší výsledek dosažený za celé dané závodní období pový-

šený o dvojitou přirážku. Provede se nulování.
c)    závodníkovi, který se  za  celé závodní období nezúčastnil žádné-

ho závodu a požádal o zmírnění dvojité přirážky se do ŽZ 5 uve-
dou body z ŽZ 1 povýšené o  jednoduchou přirážku, musí doložit  
lékařské potvrzení

d)  závodníkovi, který nedosáhl žádného výsledku se do ŽZ 5 uvedou 
body z ŽZ 1 povýšené o dvojitou přirážku.

  ŽZ 5 slouží jako podklad pro zařazení závodníků do  sezna‑
mů SCM a družstva ON – Olympijských nadějí a pro sestavení RD  
žactva.

4.3.6 ŽZ 6 žactva – přepočtený žebříček závodníků dle tabulky 4.7.
ŽZ 6 je přepočtený žebříček podle věkových kategorií pro následující 
závodní období (§ 607) ve kterém jsou uvedeni závodníci, kteří:
a)  byli uvedeni v  ŽZ 5, který se  přepočítá podle věkových kategorií 

následného roku.
  ŽZ 6 Slouží pro výpočet směrného čísla územních celků pro  

následující závodní období (rok), pro zpracování LB 1 a  ŽZ 1  
následného roku a seznamů Talentované mládeže (STM).

4.3.7 Přepočet bodů.
Pro přecházející ročníky do vyšší věkové kategorie – z kategorie mlad-
šího žactva se vypočte rozdíl mezi 10. závodníkem ročníku, který zů-
stává v kategorii staršího žactva a pátým závodníkem ročníku přechá-
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zejícího z mladšího žactva do staršího žactva. Tento rozdíl se připočte 
k bodové hodnotě závodníka.
4.3.8 Přepočet bodů při přechodu z  žákovských kategorií  
do dospělých.
Přepočet bodů při přechodu z  kategorie žactva do  kategorie dos- 
pělých se  od  sezony 2011-2012 neprovádí. Přecházející závodník je  
v kategorii dospělých bezbodový, jak pro závody FIS tak pro závody 
UZD.

4.4 Závody vypsané územními složkami.
Účast na závodech kategorie B a C se řídí příslušnými SŘ, které si vy-
dávají jednotlivé územní složky přiměřeně k ustanovením tohoto SŘ.

4.5 Omezení na závodech OSÚ AD SLČR a výpočet směrných čísel 
na závody.
Účast na  závodech RKZ a  M -ČRž je limitovaná celkovým počtem  
startujících 200 závodníků OSÚ AD SLČR a  20 závodníků ze  zahra- 
ničí. Počty startujících z  jednotlivých KOSÚ AD SLČR určují směrná  
čísla jednotlivých územních celků.
l   Základní směrné číslo pro jednotlivé KOSÚ AD je stanoveno  

na 1 závodníka v jednotlivých kategoriích.
l   Celkové směrné číslo se  rozdělí rovným dílem na  žáky a  žákyně. 

Tyto se rozdělí na jednotlivé kategorie á 50 závodníků v kategorii. 
Od  těchto hodnot se  odpočte základní číslo KOSÚ AD (14), kvó-
ta pořadatele(1) a kvóta TR žactva (1) tj.celkem 16. Každý závod-
ník, který se umístil v kategorii mladšího a staršího žactva v ŽZ 6  
do 34. místa u získává 1 směrné číslo pro svůj KOSÚ AD.

l   Vypočtená směrná čísla je možné v  rámci KOSÚ AD přerozdělit 
mezi kategoriemi. Podmínkou je dodržení celkového směrného 
čísla.

l   Směrná čísla trenérů jsou orientační a  její použití při schůzi ve- 
doucích družstev určí pořadatel a Jury příslušného závodu.

4.5.1 Start závodníků je dále upraven takto:
l   v kvótě pořadatele může startovat závodník jím určený
l   ve volné kvótě TR žactva může startovat závodník určený delego-

vaným zástupcem TR žactva
l   směrné číslo neobsazené závodníky příslušného KOSÚ AD a zahra-

ničních závodníků je nepřenosné a propadá do volné kvóty – TR 
žactva
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l   v případě nenaplnění nebo překročení kvóty zahraničních závod-
níků o  počtu startujících rozhoduje JURY na návrh zástupce TR 
žactva

l   zahraniční závodníci startují v meziskupinách vždy po 15. závod-
níkovi OSÚ AD SLČR, taková meziskupina může mít maximálně  
5 závodníků. Z každého státu mohou být v meziskupině maximál-
ně 2 závodníci

l   v případě startu zahraničních závodníků je pořadatel povinen tuto 
skutečnost oznámit sekretariátu OSÚ AD SLČR, který je povinen 
tuto skutečnost nahlásit do FIS (PLZ -AD 1250.4.)

l   na  Mistrovství ČR žactva mohou zahraniční závodníci startovat 
pouze se souhlasem JURY na návrh zástupce TR žactva

l   pokud jsou do  závodu zařazeni zahraniční závodníci, musí ode-
vzdat pořadateli podepsaný „Athlete´s declaration“

l   do  výpočtu „Přirážky ze  závodu“ jsou zařazeni pouze závodníci 
OSÚ AD SLČR

4.5.2 Zimní olympiáda mládeže:
V sezoně 2013-2014 se koná v kraji Vysočina
pořadatel: SKI KLUB Velké Meziříčí
místo: Fajtův kopec Velké Meziříčí
Disciplíny: slalom, paralelní slalom jednotlivců, paralelní slalom  
krajských družstev

4.6 Směrná čísla RKZ a MČR ž

Směrná čísla RKZ kategorie žactva 2013 – 2014 50/50

KOSÚ žákyně žáci

ml. st. ml. st. celkem Trenérů

A Pražský 3 2 3 4 12 2

B Jihomoravský 3 5 3 4 15 3

C Jihočeský 4 1 1 2 8 1

E Pardubický 2 2 4 3 11 2

H Královéhradecký 10 11 9 6 36 5

J Vysočina 4 1 1 1 7 1
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Směrná čísla RKZ kategorie žactva 2013 – 2014

KOSÚ žákyně žáci

ml. st. ml. st. celkem Trenérů

K Karlovarský 3 1 2 2 8 1

L Liberecký 6 8 4 4 22 4

M Olomoucký 1 1 2 2 6 1

P Plzeňský 1 1 4 4 10 1

S Středočeský 2 1 1 2 6 1

T Moravskoslezský 4 7 7 6 24 4

U Ústecký 2 2 2 3 9 2

Z Zlínský 3 5 5 5 18 4

VK TR žactva 1 1 1 1 4 2

VK pořadatele 1 1 1 1 4 1

Celkem 50 50 50 50 200 35

zahraniční 5 5 5 5 20 á 1

4.7 Termíny uzávěrek a platnosti LB/ŽZ OSÚ AD SLČR žactva:

LB/ŽZ žactvo č. uzávěrka platnost od

1. 30. 10. 2013 01. 11. 2013

2. 14. 01. 2014 17. 01. 2014

3. 04. 02. 2014 07. 02. 2014

4. 24. 02. 2014 27. 02. 2014

5. Konečný 15. 04. 2014 20. 04. 2014

6. Přepočet 20. 04. 2014 25. 04. 2014

1. 2014/2015 29. 10. 2014 01. 11. 2014
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5. Kategorie dospělých.
5.1 Obecné podmínky účasti závodníka na závodech a soutěžích 
FIS
Na závodech zařazených v kalendáři FIS mohou startovat závod‑
níci kteří:
l   jsou členy SLČR a mají platné kódové číslo FIS/OSÚ AD SLČR
l   mají platný průkaz závodníka s potvrzenou lékařskou prohlídkou 

ne starší jednoho roku dle platné směrnice Ministerstva zdravot-
nictví.

l   mají odevzdaný „Athlete´s declaration“ v anglické verzi na sekre-
tariátu OSÚ AD SLČR.

l   u  závodníků mladších 18 ti let musí být dokument podepsán  
zákonným zástupcem.

l   mají platné odpovídající pojištění léčebných výloh včetně sportov-
ních rizik zahrnující dostatečnou částku na krytí nákladů spojených 
s transportem v zahraničí pro případ úrazu v tréninku nebo závodě

 Za správnost těchto dokumentů odpovídá vysílací složka.
l   Po  dovršení věku 18let musí závodník odevzdat nový „Athle‑

te´s declaration“, s vlastním podpisem
l   splňují podmínky uvedené v SŘ a PLZ OSÚ AD SLČR
l   jsou řádně přihlášeni OSÚ AD SLČR prostřednictvím vysílající složky
l   splňují nominační kritéria pro příslušný závod
Účast trenérů a  vedoucích družstev na  všech závodech vypsaných 
FIS/OSÚ AD SLČR je podmíněna akreditací u pořadatele po předložení 
platného průkazu SLČR, u trenérů navíc předložením průkazu trenéra 
(PLZ -AD 604.2).
Účast dalších osob na  závodech FIS je možné pouze se  souhlasem 
sekretariátu OSÚ AD SLČR, který je jediný oprávněný zasílat pořadate-
lům oficiální přihlášky na předepsaných formulářích FIS (PLZ -AD 215).
Závodníci a osoby nominované OSÚ AD SLČR, kteří se zúčastňují zá- 
vodů FIS a tréninků v zahraničí musí mít vlastní odpovídající pojiště-
ní zahrnující dostatečnou částku na krytí nákladů spojených s trans-
portem a  léčebnými výlohami pro případ úrazu při tréninku nebo  
v závodě.

5.2 Kategorie závodů:
„FIS“ A –  závody vypisuje FIS a nominace provádí OSÚ AD SLČR, dle 

kritérií OSÚ AD 
 (ZOH, MS, MSJ, SP, EP, KoP, EYOF, FIS/ NC, FIS/ NCJ).
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„FIS“ B –  závody vypisuje a nominace provádí OSÚ AD SLČR, dle usta-
novení tohoto SŘ

 (FIS, FIS/CIT, FIS/UNI, FIS/ENL).
„B“ –  závody vypisují územní celky KOSÚ AD, které také vydávají pro 

tyto závody, soutěže, příslušné dodatky SŘ, včetně kalendáře.
„C“ –  závody vypisují oddíly/kluby/KOSÚ AD

5.3 Nominační kritéria.
Nominační kritéria pro jednotlivé závody na závodech FIS v ČR a v za-
hraničí stanovuje pro všechny kategorie Rada OSÚ AD SLČR, zejména 
podle výkonnostních kritérií. Kritéria jsou uvedena v  tomto článku 
nebo v samostatných kritériích, které vydává Rada OSÚ AD SLČR.
5.3.1 Závody FIS.
5.3.1.1 Nominace na start ve Světovém a Evropském poháru, MS, 
MSJ.
Nominace se provádí na základě platných kritérií OSÚ AD pro účast 
na výše uvedených závodech a dle platných ustanovení FIS. Závodník, 
který je přihlášen, ale z  vážných důvodů se  nemůže zúčastnit, musí 
tuto skutečnost nahlásit sekretariátu OSÚ AD, který zajistí start dalšího 
závodníka v nominačním pořadí. Doporučuje se vzájemně informovat 
o těchto skutečnostech s předstihem dle platných ustanovení FIS.
5.3.1.2 Mistrovství České republiky – MČR:
Na závod budou nominováni závodníci podle pořadí v  jednotlivých 
závodech v poslední platné listině FIS/CZE.
Závodů se  může zúčastnit v  jednotlivém závodě 50 mužů a  50 žen 
z CZE, případně další do max.počtu 140startujících. Celková kvóta CZE 
bude rozdělena mezi jednotlivé kategorie takto: 65% dospělí, 35%  
juniorů.
5.3.1.3 Mistrovství České republiky juniorů – MČRJ:
MČR J se koná společně s MČR v závodech SG a SC. SL a GS dle kalen-
dáře OSÚ AD SLČR. Celková kvóta CZE pro SL a  GS bude rozdělena 
mezi jednotlivé kategorie takto: 50% dospělí, 50% juniorů.
5.3.1.4 Závody FIS pořádané v České republice:
Na  jednotlivé závody budou nominováni závodníci podle pořadí 
v  jednotlivých závodech (SL, SG, GS, DH, SC) v období platné listiny 
FIS/CZE.
Závodů se  může zúčastnit takový počet závodníků, který pořadatel 
přijme do závodu s ohledem na účast závodníků ze zahraničí a stano-
vený počet závodníků 140 dle pravidel FIS.
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5.3.1.5 Pokyny pro závody FIS pořádané na území SVK, POL, CZE:
Na  jednotlivé závody budou nominováni závodníci podle pořadí 
v jednotlivých závodech (SL, SG, GS, DH, SC) v platné listině FIS.
Závodů se  může zúčastnit počet závodníků stanovených reglemen-
tem FIS pro závodní období 2013/2014.
Podmínky poskytovaných služeb na závodech v SVK, POL, CZE budou 
podle kvóty FIS (startovné, vleky). Informace poskytuje sekretariát 
OSÚ AD SLČR nebo vedoucí družstva.
5.3.1.6 Závody FIS pořádané v zahraničí (mimo SVK a POL):
Na  jednotlivé závody budou nominováni závodníci podle pořadí 
v jednotlivých závodech v poslední platné listině FIS.
Závodů se  může zúčastnit počet závodníků stanovených reglemen-
tem FIS, který pro závodní období 2013/2014 stanovuje kvótu 6 mužů 
a 6 žen.
Limitní doporučené bodové hodnoty pro účast na závodech FIS:
Dospělí 80, Junioři 110, Junioři ml. 130 bodů
Pro start na  závodech v  SG je podmínkou méně než 150 bodů 
FIS v SG nebo GS a pro start ve DH je podmínkou méně než 150 
bodů ve DH nebo SG (neplatí pro členy reprezentačních družstev  
dospělých a juniorů)
Z  této kvóty může být využito až  dvou míst mimo bodový limit  
do začátku platnosti LB FIS 7 ve prospěch závodníků RDJ. Tuto mož-
nost posuzuje manažer alpských disciplin nebo šéftrenér juniorů.
5.3.1.7 Závody FIS/CIT. Závody CIT – závody městských lyžařů,  
kritéria účasti jsou dána reglementem FIS/CIT. Na jednotlivém závodě 
v zahraničí může startovat 8 mužů a 8 žen.
Na  závodech FIS/CIT v  ČR se  může zúčastnit takový počet závod- 
níků, který pořadatel přijme do  závodu s  ohledem na  účast závod-
níků ze zahraničí a stanovený počet závodníků dle pravidel FIS (140 
startujících). V případě velkého počtu přihlášených startují přednost-
ně závodníci splňující kritérium příslušného článku Reglementu FIS/
CIT (trvalé bydliště v místě, které není lyžařským střediskem ani není 
s  lyžařským střediskem spojeno horským dopravním zařízením). Zá-
vodníci prokazují přednostní právo startu svým průkazem totožnosti.  
Závodníci, kteří se  v  aktuální sezóně zúčastnili WC, KoP, MS nemají  
právo startovat v závodech FIS/CIT.
Přitom se  postupuje podle nominačních kriterií – vzájemné pořadí 
v jednotlivých závodech.
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Z této kvóty může být využito tří míst mimo bodový limit do platnosti 
LB FIS 7 ve prospěch závodníků z juniorské kategorie.
Kontakt: Jiří Černý – viz adresář.
Příslušné reglementy FIS/CIT jsou k  dispozici na  webu SLČR  
a v sekretariátu OSÚ AD. 5.3.1.8 Závody FIS/UNI.
Na základě ustanovení komise zimních sportů FISU provádí nominace 
a přihlašování na závody FIS / UNI v zahraničí komise AD ČAUS a to 
z důvodů kontroly akademické příslušnosti.
Kontakty: Jiří Havel, Vilém Podešva – viz adresář
Přihlášky: 14 dní před termínem závodu nebo podle termínu stano-
veného pořadatelem a to zásadně písemnou formou nebo e -mailem 
s uvedením kontaktů přihlašujícího (+ kód FIS, ročník nar., příslušnost 
k VŠ).Aby se předešlo nepovolenému dvojímu přihlašování bude tato 
nominace k  uvedenému termínu oznámena na  sekretariát OSÚ AD 
SLČR. Závodníci, kteří se  na  dotyčné závody UNI nevejdou, tak mají 
možnost přihlásit se na jiný závod FIS podle čl. 5.5. tohoto SŘ.
Kvóty pro účast na závodech FIS/UNI:
12 mužů a 12 žen s akademickou příslušností. Z těchto počtů mohou 
být maximálně 4 muži neakademici a 4 ženy neakademičky, a to jedi-
ně v případě, že kvóta není vyčerpána. Na tato neakademická místa 
provádí nominace komise AD ČAUS ve  spolupráci s  OSÚ AD SLČR,  
při čemž je třeba respektovat, čl. 5.3.1.5 tohoto SŘ.
Upozornění pro všechny muže a  ženy s  akademickou příslušností 
ve školním roce 2013 – 2014:
Za účelem vedení Evropského poháru FIS/UNI je třeba, aby se nejpoz-
ději do 30. 11. 2013 všichni muži a ženy s akademickou příslušností 
přihlásili na některý z výše uvedených kontaktů.
Věkový limit akademiků: starší 17 let a  mladší 28 let. Zimní  
světová univerziáda 11. – 21. 12. 2013 Trentino – Itálie
5.3.1.9 Závody FIS/ENL.
Mezinárodní lyžařská federace FIS – umožňuje realizaci tzv. testova-
cích závodů ENL. Pro tyto závody platí speciální reglement FIS. Kvóta 
závodníků CZE do zahraničí pro sezonu 2013/2014 je 15 mužů a 15 
žen. Pro závody, které vypisují územní celky, platí dodatky SŘ KOSÚ 
AD.
5.3.2 Závody UZD
Územní celky nebo jejich sdružení mohou uspořádat v  kategorii  
dospělých závody samostatně nebo spolu s kategorií Masters.
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5.4 Termíny uzávěrek a platnosti LB/ŽZ OSU AD SLČR dospělých

LB/ŽZ dospělí č. uzávěrka platnost od

1. 30. 10. 2013 01. 11. 2013

2. 10. 02. 2014 12. 02. 2014

3. 14. 04. 2014 16. 04. 2014

1. 30.10. 2014 01. 11. 2014

5.4.1 Termíny uzávěrek, tisku a  platnosti LB / ŽZ FIS 2013/14  
dospělých

Listina bodů
FIS č.

Výsledky
OD

Výsledky
DO Tisk Platnost

OD
Platnost

DO

BL pro 12/13 01. 07. 2013 14. 06. 2013

1. listina 2012(13 * * 28.06.2013 01.07.2013 21.08.2013

2. listina 2012/13 01.07.2013 18.08.2013 20.08.2013 22.08.2013 16.10.2013

3. listina 2012/13 01.07.2013 13.10.2013 15.10.2013 17.10.2013 06.11.2013

4. listina 2012/13 01.07.2013 03.11.2013 05.11.2013 07.11.2013 27.11.2013

5. listina 2012/13 01.07.2013 24.11.2013 26.11.2013 28.11.2013 18.12.2013

6. listina 2012/13 01.07.2013 15.12.2013 17.12.2013 19.12.2013 08.01.2014

7. listina 2012/13 01.07.2013 05.01.2014 07.01.2014 09.01.2014 29.01.2014

8. listina 2012/13 01.07.2013 26.01.2014 28.01.2014 30.01.2014 19.02.2014

9. listina 2012/13 01.07.2013 16.02.2014 18.02.2014 20.02.2014 12.03.2014

10. listina 2012/13 01.07.2013 09.03.2014 11.03.2014 13.03.2014 02.04.2014

11. listina 2012/13 01.07.2013 30.03.2014 01.04.2014 03.04.2014 23.04.2014

12. listina 2012/13 01.07.2013 20.04.2014 22.04.2014 24.04.2014 14.05.2014

13. listina 2012/13 01.07.2013 11.05.2014 13.05.2014 15.05.2014 30.06.2014

INTERNÍ
BL 01.07.2013

Všechny
platné
závody

2014

17.04.2014

* BL +/- závodníci
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5.5 Přihlašování na  závody FIS, FIS/CIT, FIS/UNI a  FIS/ENL mimo 
MS, MSJ, WC, COC
Přihlášky závodníků na závody FIS podle ustanovení tohoto SŘ včetně 
stanovení odpovědných osob (např.trenéři, vedoucí apod.) vůči pořa-
dateli provádí sekretariát OSÚ AD SLČR.
Určená odpovědná osoba zajišťuje důstojný a  reprezentativní styk 
s  pořadatelem. Je vždy určena pro závody FIS, FIS/CIT, FIS/ UNI  
a FIS/ENL.
Závodník může být v  jednom termínu přihlášen maximálně k  jed- 
nomu závodu a k dalšímu závodu ve stejném termínu jako náhradník.
Požadavky na jednotlivé závody FIS v zahraničí musí být předklá-
dány oddíly, kluby nebo jednotlivci sekretariátu OSÚ AD SLČR nej‑
později 8 dnů před losováním závodů – pokud není pořadatelem 
uvedeno jinak.
Členové RDA a RDV mají možnost se přihlásit sekretariátu OSÚ AD 
SLČR nejpozději 4 dny před losováním závodu – pokud není pořa‑
datelem uvedeno jinak.
Závodníci, kteří řádně podali požadavek na účast na závodech FIS 
jsou povinni si nejpozději tři dny před losováním závodu ověřit 
na sekretariátu OSÚ AD SLČR, zda jsou na závod zařazeni a v pří-
padě nominace musí závazně potvrdit účast, jinak nebudou přihlá-
šeni!
V případě, že byl závod FIS zrušen nebo přeložen, je považová‑
na původní přihláška za  neplatnou a  dále je nutno postupovat  
podle výše uvedených zásad. V  případě, kdy je zrušení závodu 
nebo jeho přeložení v  době kratší nežli 4 dny před závodem,  
provádí se nominace 48 hodin před losováním závodu.
5.5.1 Další podmínky pro přihlašování a  účast na  závodech FIS, 
FIS/CIT, FIS/UNI, FIS/ENL.
Závodníci prvního ročníku juniorské kategorie mohou mít maxi-
málně 25 startů, nepočítají se starty v SG, SJ a SC na další výsledky 
nebude brán zřetel při zpracování LB FIS. Body vyjeté po překročení 
stanoveného počtu závodů se  nezapočítávají do  listiny bodů FIS,  
závodník není sankcionován.
5.5.1.1 Povinnosti závodníka vůči sekretariátu OSÚ AD SLČR.
Přihlášený závodník, který se rozhodl, že na závodech nebude star-
tovat, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit sekretariátu 
OSÚ AD SLČR.
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V případě, že závodník přihlášený na závod FIS se tohoto závodu bez 
omluvy nezúčastní, nebude nominován na  další závody v  zahra‑
ničí v průběhu následujících 14 dnů. Stejný postih bude uplatněn 
i v případě nedodržení celého programu závodu, na který byl závod-
ník přihlášen.
Závodník, který startoval na závodech FIS a nebyl přihlášen sekre‑
tariátem OSÚ AD SLČR, nebude úsekem přihlašován na další závody 
v zahraničí do konce závodního období.
Závodník, který startoval a  neměl dostačující pojištění léčebných  
výloh do  zahraničí včetně sportovního rizika nebude přihlašován 
na další závody v zahraničí do konce závodního období.
5.5.1.2 Povinnosti sekretariátu OSÚ AD SLČR.
Za  správnost obsahové stránky přihlášky odpovídá sekretariát OSÚ 
AD SLČR. Pro jednotlivý závod je přihlašován stanovený počet závod-
níků oprávněných startovat za CZE v rámci FIS určené kvóty. V přihláš-
ce mohou být uvedeni náhradníci. Pro závod v DH, SG musí být v při-
hlášce uveden trenér pro jednotlivé závodníky.
5.5.2 Přihlášky na závody v zámoří a Finsku, Norsku, Švédsku.
Na tyto závody FIS musí být přihlášky předkládány sekretariátu OSÚ 
AD SLČR nejpozději 15 dnů před konáním závodů a u členů RD A a RD 
výběru 8 dní před losováním závodu. Závodník, který je přihlášen  
ale z  vážných důvodů se  nemůže zúčastnit, musí tuto skutečnost  
nahlásit sekretariátu OSÚ AD, který zajistí start dalšího závodníka 
v nominačním pořadí. Doporučuje se vzájemně informovat o těchto 
skutečnostech s předstihem.
5.5.3 Systém přihlašování na  závody FIS / UNI, CIT, ENL konané 
v ČR. Přihlášky zasílají oddíly/ kluby elektronicky on -line na stránkách 
OSÚ AD nebo přímo jednotlivým pořadatelům na předepsaném for-
muláři (PLZ AD 215). V  rubrice ´´Nationaler Verband´´ se vyplní: CZE 
– název oddílu/klubu a adresa vč. tel., fax.spojení a e -mailové adresy.
Za  konečnou přihlášku odpovídá odpovědná osoba OSÚ AD 
SLČR.

5.6 Žebříčky závodníků (ŽZ)‑OSÚ AD SLČR – CZE.
V  ŽZ jsou uvedeny body za  výkon včetně pořadí v  ČR a  závodníci  
seřazeni podle součtu bodů dvou lepších bodových hodnot výta-
hem z LB FIS Nulování se neprovádí z důvodu korelace s body FIS.
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5.6.1 LB – ŽZ FIS/CZE
se  vydává v  termínech daných FIS (viz 5.4.1) a  jsou v  nich uvedeni 
závodníci, kteří mají aktivní kódové číslo FIS. Závodníci jsou seřazeni 
podle součtu bodů ze dvou lepších disciplín. Údaje uvedené v LB – ŽZ 
FIS/CZE:
Kódové číslo závodníka, příjmení, jméno, ročník narození, oddílová/
klubová příslušnost, územní celek, body v  jednotlivých disciplínách. 
Celkové pořadí CZE v  jednotlivých kategoriích je dáno součet bodů 
2 lepších disciplin.
5.6.2 LB 1/ŽZ 1 UZD dospělých jen OSÚ AD SLČR platnost  
od 01. 11. 2013.
V tomto ŽZ jsou zařazeni závodníci, kteří se přihlásili dle SŘ k závod-
ní činnosti v závodech UZD a uhradili příslušný poplatek (150,– Kč).  
Závodníci v této listině budou uvedení jako bezbodoví.
Přidělení kódových čísel:
Kódová čísla FIS budou převzata z  LB FIS. Novým přihlášeným  
závodníkům bude přiděleno kódové číslo sekretariátem OSU AD 
SLČR. ŽZ 1 je základním žebříčkem pro nové závodní období s plat-
ností od 1. 11. 2013.
Losování závodů do vydání ŽZ 2.
Na závodech budou losování všichni závodníci, kteří budou uvedeni 
v platné listině FIS dle jejich aktuálních bodů. Zbytek závodníků bude 
losován náhodným pořadím elektronicky počítačem.
5.6.3 LB2/ŽZ 2 UZD dospělých platnost od 12.02.2014. ŽZ 2 urču-
je průběžné pořadí závodníků v jednotlivých závodech a kategoriích 
a slouží evidenci závodníků této závodní skupiny. Pro zpracování ŽZ 2 
se použije tohoto postupu:
a)  průměr dvou lepších bodových hodnot dosažených v  daném zá-

vodním obdobím
b)  jeden lepší výsledek dosažený v daném závodním období povýše-

ný o 20%.
c)  takto vypočítané body se porovnají s body ŽZ 1.
d)  závodníkovi, který nedosáhl žádného výsledku se do ŽZ 2 uvedou 

body z ŽZ 1 povýšené o + 20%.
 Do ŽZ se použije pro závodníka nejvýhodnější varianta.
5.6.4 LB 3/ŽZ 3 UZD dospělých – konečný žebříček závodního  
období k 16. 04. 2014
ŽZ 3 určuje konečné pořadí závodníků, této výkonnostní skupiny,  
daného roku.
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Do zpracování ŽZ 3 se použije tohoto postupu:
a)  průměr dvou lepších bodových hodnot dosažených za  celé dané 

závodní období jeden lepší výsledek dosažený za celé dané závodní 
období povýšený +20%.

b)   závodníkovi, který za  celé závodní období nedosáhl žádného vý-
sledku se do ŽZ 3 uvedou body z ŽZ 1 povýšené o + 50%-.

d)  přecházející ročník z kategorie žactva budou zařazeni jako bezbo-
doví.

6. Český pohár v alpských závodech 2013 – 2014.
Český pohár je dlouhodobá soutěž jednotlivců s  vyhodnocením  
oddílů/klubů podle vypsaných kategorií v  příslušném závodním  
období, kde je hodnoceno umístění závodníků jednotlivců a oddílů/
klubů v jednotlivých určených závodech.

6.1 Kategorie:
Muži  ČP- Allianz ČP 17 let a starší
Ženy ČP – Allianz ČP 17 let a starší
Junioři a juniorky ČPJ – Allianz ČP  17 – 21 letí
Mladší junioři a juniorky ČPJML – Allianz ČP  17 – 18 letí
Starší žáci a žákyně  ČPŽST – Head Cup 15 – 16 letí
Mladší žáci a žákyně  ČPŽML – Head Cup  13 – 14 letí

6.2 Způsob hodnocení.
6.2.1 Vyhodnocení jednotlivců v jednotlivých kategoriích (muži, 
ženy, junioři/rky, mladší junioři/rky, starší žactvo a  mladší žac‑
tvo). vzájemného pořadí se  použijí body celkem. Do  výsledků se   
započítávají pouze body získané v pořadí českých závodníků.
Závodníkům jsou přidělovány body za  umístění v  jednotlivých ka-
lendářem OSÚ AD SLČR určených závodech FIS pro dospělé, juniory 
a  mladší juniory, pro žactvo ve  všech závodech RKZ včetně M -ČR,  
podle stupnice v bodu 6.3. Pořadí bude stanoveno podle počtu zís-
kaných bodů. Závodník, který získá největší počet bodů za umístění 
ze stanoveného počtu závodů bude klasifikován na prvním místě. Po-
kud dva nebo více závodníků získají stejný počet bodů za umístění, 
pro určení pořadí je rozhodující počet lepších umístění. Body za umís-
tění se v příslušném závodě přidělují samostatně pro každou kategorii 
pouze u žactva.
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6.2.2 Vyhodnocení klubů/oddílů bude provedeno podle jednotli-
vých kategorií:
Dospělí, junioři, žactvo
Kluby, oddíly celkem (dospělí + žactvo celkem) Přitom jsou jednotli-
vým klubům/oddílům započteny všechny body(body celkem) získané 
závodníky podle klubové/oddílové příslušnosti (dospělí + žactvo).

Vyhlášení Českého poháru:

Jednotlivci Diplomy Poháry

Ženy 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Muži 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Juniorky 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Junioři 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Mladší juniorky 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Mladší junioři 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Starší žákyně 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Starší žáci 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Mladší žákyně 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Mladší žáci 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Kluby

Kluby celkem 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Dospělí 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Junioři 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Žactvo 1. – 6. místo 1. – 3. místo
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6.3 Body za umístění v ČP:

umístění body umístění body umístění body

1. 100 11. 24 21. 10

2. 80 12. 22 22. 9

3. 60 13. 20 23. 8

4. 50 14. 18 24. 7

5. 45 15. 16 25. 6

6. 40 16. 15 26. 5

7 36 17. 14 27. 4

8. 32 18. 13 28. 3

9. 29 19. 12 29. 2

10. 26 20. 11 30 1

6.3.1 Započítávání získaných bodů za  umístění ve  vybraných  
závodech – viz. Kalendář FIS, příloha 2.
Do pořadí ČP dospělých a juniorů budou započítány body za umístění 
v počtu 6 x SL, 5 x OS 2 x SG a 1x SC.
Pokud nebude možnost započítat minimálně 3 x SL, 3 x OS, bude sou-
těž ČP zrušena.
Do pořadí ČP žactva budou započítány výsledky za umístění v počtu 
4 x SL, 4 x OS, a 2 x SG.
Pokud nebude možnost započítat minimálně 2 x SL, 2 x OS, bude  
soutěž ČP zrušena.
Vyhlášení Českého poháru v AD bude provedeno ve všech katego-
riích u závodníků, kteří se umístili na 1. – 6. místě. a bude provedeno 
na posledních závodech.
Vyhlášení Českého poháru klubů bude na VH OSÚ AD SLČR.

6.4 Vyhodnocení ČP OSÚ AD SLČR
Za  průběžné zpracování a  zveřejnění do  dvou dnů po  každém  
závodě včetně konečného hodnocení ČP OSÚ AD je odpovědný:
Tomáš Peslar  +420603182661  tomas@eSki.cz
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7. Různé.

7.1 Vyhlášení MČR

Diplomy Medaile

Ženy 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Muži 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Juniorky 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Junioři 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Mladší juniorky 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Mladší junioři 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Starší žákyně 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Starší žáci 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Mladší žákyně 1. – 6. místo 1. – 3. místo

Mladší žáci 1. – 6. místo 1. – 3. místo

V případě umístění dvou a více závodníků ve stejném pořadí jsou 
vyhlášeni na stejném místě a následující místo se vypouští.
Vyhlášení Mistrovství České republiky se týká pouze závodníků CZE.

7.2 Účast na prezentaci a na poradách v závodech vypsaných OSÚ 
AD SLČR a FIS.
Pořadatelé všech typů soutěží pořádaných v ČR jsou povinni prová-
dět řádnou prezentaci závodníků a  doprovodu a  v  případě potřeby 
využít i omezujících opatření v počtu osob na poradách podle směr-
ných čísel ÚC. Prezentace a  porad v  závodech FIS všech kategorií 
se  zúčastňuje vždy pouze odpovědná osoba určená OSÚ AD SLČR, 
která si může stanovit přiměřený počet asistentů (s hlasem poradním).

7.3 Zprávy TD ze závodů OSÚ AD SLČR.
TD jsou povinni zpracovat do 3 dnů po skončení závodu zprávu o jeho 
průběhu na  předepsaném formuláři, zpráva se  zpracovává elektro-
nicky. Tato zpráva se  zpracovává i  v  případě nekonání závodu. Týká 
se i závodů v jednotlivých územních složkách, včetně závodů „B a C“.
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7.4 Změny termínů závodů:
7.4.1 Závody FIS na území ČR
Změny termínů v  průběhu závodního období nahlásí pořadatel  
sekretariátu OSÚ AD SLČR, který tuto změnu projedná s  předsedou 
STK. Změnu schvaluje Rada OSÚ AD.
V případě změny podmínek v průběhu již zahájeného bloku závodů 
(pořadí závodů v rámci vícedenních závodů) rozhoduje JURY.
7.4.2 Závody – MČR ž a RKZ žactva.
Změny termínů v  průběhu závodního období projedná pořadatel 
s  předsedou TR žactva OSÚ AD a  s  předsedou STK OSU AD. Změnu 
schvaluje Rada OSÚ AD.
V  případě změny podmínek v  průběhu zahájeného bloku závodů  
rozhoduje o změně pořadí závodů JURY.

7.5 Závody v závodním období 2014/2015.
Zájemci o uspořádání mezinárodních závodů v závodním období 
2014/2015 zašlou přihlášky do  20.3.2014, republikových závodů 
do  30.3.2014, sekretariátu OSÚ AD SLČR. Je vítáno předběžné pro-
jednání v  průběhu závodního období 2013/2014 s  činovníkem STK. 
Žádost se podává na předepsaném formuláři (příloha č. 3).
7.5.1 Funkce při závodech „A“ a „B“, které musí být obsazeny RoLZ 
– specialista AD:
l   Ředitel závodu
l   Velitel trati
l   Velitel brankových rozhodčích
l   Rozhodčí na startu
l   Rozhodčí v cíli
7.5.2 Funkce při závodech „A“ a „B“, které musí být obsazeny RoLZ 
– specialista AD/výpočty, měření:
l   Vedoucí měření (včetně homologované aparatury)
7.5.3 Měření při závodech kat. A a B, mohou provádět měřící sku‑
piny s aktivním kódem (účast na školení měřičů).

7.6 Tiskopisy.
Při všech závodech na  republikové úrovni a  úrovni územních cel-
ků se  musí používat předepsané tiskopisy, které jsou jako uvedeny 
na Web -stránkách SLČR/AD -dokumenty.
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7.7 Startovné.
V závodním období 2013/2014 je doporučena výše startovného takto:
7.7.1   250,– Kč za závodníka a závod na MČR a RKZ žactva 

350,– Kč za závodníka a závod v závodech FIS v ČR kategorie 
dospělých a juniorů 
250,– Kč za závodníka a závod v závodech ÚZD dospělých

7.7.2 Členové RD a RDJ na MČR svých kategorií startovné neplatí.

7.8 Ostatní informace.
V SLČR platí následující dokumenty vztahující se ke sportovní činnosti:
l   Disciplinární řád platný od 10.11.1999
l   Přestupní řád platný od 30.9.2002
l   Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa, a.s. č.595039825‑4 

(pojištění odpovědnosti, majetku, škod).
l   Pojistná smlouva s pojišťovnou VZP, a.s. č.1310000010 (úrazo‑

vé pojištění členů SLČR).
l   Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa, a.s. č.7720631260 

(odpovědnost trenérů a cvičitelů SLČR)
7.8.1 Pojištění pro závod a trénink v zahraničí.
Zvýhodněné pojištění lze sjednat pouze prostřednictvím sekretariátu 
úseku OSÚ AD SLČR pro
jednotlivce nebo skupiny na jednotlivé výjezdy nebo celoroční pojiš-
tění.
l   Pojistná smlouva s pojišťovnou Allianz (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí – jednotlivé výjezdy).
l   Pojistná smlouva s pojišťovnou Allianz (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí – celoroční pojistné).
V případě potřeby poskytne doplňující informace sekretariát.

7.9 Prohlášení závodníka – „Athlete´s declaration“.
U závodů FIS je tato povinnost splněna podepsáním „Athlete´s decla‑
ration“, které současně platí pro všechny ostatní závody vypsané 
na území ČR.
„Athlete´s declaration“ musí předložit sekretariátu OSÚ AD SLČR při 
podání přihlášky na  první mezinárodní závod v  žákovské kategorii 
a  následně při žádosti o  mezinárodní licenci FIS po  dovršení 15 let. 
Podpis rodičů případně zákonných zástupců je nutný u  závodníků 
mladších 18 let. Po  dosažení věku dospělosti musí závodník“Athle‑
te´s declaration“ obnovit.



40

7.10 Doping.
Doping je ve všech lyžařských disciplínách přísně zakázán. Kontrolu 
a postih dopingu ve sportu stanovují,Směrnice pro kontrolu a postih 
dopingu ve  sportu“, vydán Antidopingovým výborem České repub-
liky, vztahující se na všechny závodníky, kteří se na závod připravují 
nebo se ho účastní, jejich trenéry, funkcionáře svazů, oddílů TJ, klu-
bů apod., organizátory soutěží, jakož i ošetřující lékaře závodníků.
Pro mezinárodní závody platí antidopingová pravidla FIS.

Materiály:
1.  „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“
2.  „Seznam zakázaných látek a metod“
3.   „Seznam zakázaných léků registrovaných v ČR“  

vše viz www.antidoping.cz
Dostaví ‑li se  dopingová kontrola k  závodu je povinnost spolu‑ 
práce:
Pořadatel:
l   zajistit odběrovou místnost, o  její způsobilosti pro odběr vzorků 

rozhoduje dopingový komisař
l   zajistit dostatečné množství nápojů
Odpovědné osoby:
l   spolupracovat při výběru kontrolovaných závodníků
l   spolupracovat s dopingovým komisařem při předvedení závodníků

Vybraný závodník:
l   převezme písemnou výzvu k dopingové kontrole a její převzetí po-

tvrdí s uvedeným časem svým podpisem
l   sportovec se musí do 1 hodiny po vyzvání dostavit do odběrové 

místnosti
l   sportovec má právo být doprovázen jednou osobou jako doprovod
l   u  mladistvých sportovců zajistí dopingový komisař, podle mož-

ností, účast zákonného zástupce nebo jiné vhodné osoby (lékař, 
trenér, zástupce svazu)

l   sportovec musí mít u sebe průkaz totožnosti

Pokud se sportovec odmítne zúčastnit odběru bude tato skuteč‑
nost zaznamenána a  oznámena „Exekutivě“ jako porušení anti‑
dopingového pravidla.

7.11 Preventivní lékařská prohlídka.
viz článek 3.1, 4.1, 5.1 tohoto SŘ
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7.11.1 Zdravotnické zajištění závodů
Pořadatel závodů všech kategorií se musí přiměřeně řídit pokyny FIS 
a PLZ (§ 221) o zdravotním zajištění závodů.

7.12 Rozpisy závodů:
Rozpisy závodů zašlou pořadatelé závodů, v elektronické podobě se-
kretariátu nejpozději 15 dnů před konáním závodu. Pokud nebude 
rozpis závodu umístěn na stránky OSÚ AD http://vysledky.czech -ski.
cz/alpske -discipliny/zavody do  připravené šablony (zkrácená verze) 
ve  stanoveném termínu nebude spuštěna možnost elektronického 
on -line přihlašování. Současně je možnost připojit vlastní rozšířenou 
úpravu rozpisu.

7.13 Rozpisy závodů musí obsahovat základní údaje – PLZ čl. 213:
l   termín a adresu pro podání přihlášky
l   místo a datum konání závodu
l   místo a čas prezentace a 1. schůze vedoucích družstev
l   datum a čas startu prvního závodníka a kategorie
7.14 Distribuce výsledkových listin závodů.
Pořadatel je povinen zaslat výsledky závodů, výpočet přirážky, ihned 
po skončení závodu elektronicky ve formátu XML dle specifikace FIS 
– aktuální verze na:

FIS – alpineresults@fisski.com/XML dle specifikace FIS  
– aktuální verze
eSki.cz s.r.o – vysledky@eski.cz/XML dle specifikace FIS  
– aktuální verze

V tiskové sestavě, včetně výpočtu přirážky závodů:
sekretariát OSÚ AD – alpin@czech ‑ski.com ve formátu PDF
e ‑mailové adresy uvedené v přihláškách

Výsledky budou zveřejněny na http://vysledky.czech -ski.cz
7.15 Závody KOSÚ AD.
Závody organizované KOSÚ AD se řídí samostatnými SŘ nebo dodatky 
k  SŘ OSÚ AD. Jejich součástí musí být termínová listina. Tyto doku-
menty schvaluje STK OSÚ AD SLČR
7.16 Všechny dokumenty OSÚ AD SLČR, KOSÚ AD SLČR (SŘ, 
dodatky SŘ KOSÚ, rozpisy závodů, výsledky závodů, změny 
v  kalendáři a  nominace) jsou zveřejňovány na  webu SLČR  
– Alpské discipliny.
7.17 Výsledkové listiny včetně, výpočtu přirážky a  další 
dokumenty k závodu, musí obsahovat údaje podle PLZ čl. 617.
7.18 Kategorie Masters má samostatný SŘ, který je uveřejněn 
na webu SLČR v sekci Masters/dokumenty.
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8. Adresář – struktura 0SU AD:
 Rada OSU AD:  telefon: e ‑mail:
 Předseda Aleš Krýzl +420 608 555 080 ales@skiklubspindl.cz
 Místopředseda Petr Houser +420 737 222 414 houser@shs -trebic.cz
 Člen Tomáš Bank +420 606 710 386 tbany@seznam.cz
  Danuta Štrougalová +420 608 555 088 danuta@eski.cz
  Tomáš Ouvín +420 737 284 600 tomas.ouvin@interimex.cz
 Plénum OSU AD:   
A Praha Karel Suchý +420 723 086 120 dagmar.sucha@volny.cz
B Brno Vilém Podešva +420 604 738 859 vilem.podesva@seznam.cz
C Jihočeský Martin Matouš +420 603 496 979 matous@maty.cz
E Pardubice Václav Kánský +420 608 225 043 klub@skiricky.cz
H Hradec Králové Blanka Sochorová +420 777 024 166 transski@volny.cz
J Vysočina Vratislav Čamek +420 777 702 100 camek@content -vm.cz
K Karlovarský Zdeněk Fridrich +420 777 740 362 z.fridrich@seznam.cz
L Liberec Zdeněk Dřevěný +420 604 739 941 zdenekdreveny@tiscali.cz
M Olomouc Oto Kaděrka +420 737 222 414 info@otosport.cz
P Plzeň Jindřich Sedláček +420 603 510 295 sel.sro@seznam.cz
S Středočeský Věra Langmaierová +420 737 226 771 langmaierova@volny.cz
T Ostrava Stanislav Lochmann +420 775 493 270 lochstan@seznam.cz
U Ústecký Jindřich Holinger +420 777 176 203 jindra.holinger@volny.cz
Z Zlínský Michal Trhlík +420 777 550 466 michaltr@cbox.cz
 Revizní komise OSU AD:    
 Předseda Pavel Holuša +420 606 617 010 pavel.holusa@volny.cz
 Člen Stanislav Kmoch +420 603 324 501 skomch@lf1.cuni.cz
  Jiří Langmaier +420 723 481 792 jirilg@hotmail.com
  Pavel Lipanský +420 602 363 918 lipansky@watersystem.cz
  Oto Kaděrka +420 737 222 414 info@otosport.cz
 STK komise OSU AD:    
 Předseda Petr Houser +420 737 222 414 houser@shs -trebic.cz
 Prav.,SŘ, Roz., Miroslav Jarouš +420 737 222 487 miroslavjarous@seznam.cz
 Prav.,SŘ, Roz., Stanislav Lochman +420 722 227 665 lochstan@seznam.cz
 Prav.,SŘ, Roz., Jaroslav Máša +420 730 166 741 masaj@seznam.cz
 Prav.,SŘ, UNI, Vilém Podešva st. +420 604 738 852 vilem.podesva@seznam.cz
 Prav.,SŘ, Roz., Luděk Strejček +420 603 544 671 ludek.strejcek@post.cz
 Evid.,Výsl.,Měř., Ota Deyl +420 602 680 021 ota.deyl@gmail.com
 Evid.,Výsl.,Měř., Tomáš Peslar +420 603 182 661 tomas@eski.cz
 Evid.,Výsl.,Měř., Igor Vala +420 603 831 405 info@foliovnik.cz
 Prav.,Roz.TD Fis Petr Záhrobský +420 606 444 599 zahrobsky80@gmail.com
 TD OSU, Mast., Petr Seidl +420 602 532 204 pe.seidl@centrum.cz
 Hom. FIS, Martin Vokatý +420 602 405 228 vokaty.martin@atip.cz
 Hom. FIS, CIT Jiří Černý +420 602 934 219 ski.cerny@centrum.cz
 Hom. CZE, Vojtěch Virág +420 724 295 475 vojtech.virag@vrbnopp.cz
 Hom., Roz. Robert Kaděrka +420 777 970 304 robert.kaderka@post.cz
 Masters Michal Kárník +420 739 539 339 sjski@volny.cz
 Metodická komise OSU AD:    
 Předseda Petr Lajkeb +420 602 650 564 petlajkis@email.cz
 Sekretář Vilém Podešva +420 604 738 859 vilem.podesva@seznam.cz
 Ved.lekt.sboru Petr Jireš +420 604 200 306 petr.jires@wo.cz
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 Člen Tomáš Bank +420 606 710 386 tbany@seznam.cz
  Luděk Strejček +420 603 544 671 ludek.strejcek@post.cz
  Radim Jireš +420 606 708 399 radim.jires@post.cz
  Jan Fiedler +420 604 703 316 jan.fida@seznam.cz
  Tomáš Klinský +420 777 190 335 tendr@skidestne.cz
  Blanka Sochorová +420 777 024 166 transski@volny.cz
  Michaela Švitorková +420 739 015 417 m.svitorkova@gmail.cz
  Petr Houser +420 737 222 414 houser@shs -trebic.cz
  Vilém Podešva ml. +420 731 616 223 allianz -basty@seznam.cz
  Jaroslav Máša +420 730 166 741 masaj@seznam.cz
 Masters komise OSU AD:    
 Předseda Iva Kárníková +420 603 324 940 iva.ski@volny.cz
 Člen Jiří Černý +420 602 934 219 ski.cerny@centrum.cz
  Petr Seidl +420 602 532 204 pe.seidl@centrum.cz
  Michal Kárník +420 739 539 339 sjski@volny.cz
  Adolf Lebeda +420 602 280 822 a.lebeda@seznam.cz
  Jiří Drlík +420 602 524 145 drlik7@seznam.cz
  Pavel Mařík +420 602 105 089 marik.pavel@volny.cz
 Trenérská rada žactva OSU AD:    
 Předseda Tomáš Klinský +420 777 190 335 tendr@skidestne.cz
A Praha Zdeněk Jáně +420 724 152 363 janezde@email.cz
B Brno Jaroslav Bogdálek +420 734 338 332 bogdalek@email.cz
C Jihočeský Jiří Voráček +420 731 188 928 voracekjiri@quick.cz
E Pardubice Petr Slavíček +420 608 325 010 petr.slavicek@slavicek.cz
H Hradec Králové Luboš Dlabola +420 603 237 416 ldlabola@volny.cz
J Vysočina Vratislav Camek +420 777 702 100 camek@content -vm.cz
K Karlovarský Vladimír Vacek +420 777 740 362 vacek@svssro.cz
L Liberec Jiří Fiedler +420 602 529 821 fiedler.jirka@quick.cz
M Olomouc Igor Kotzmann +420 608 826 672 rogik@seznam.cz
P Plzeň Robert Varga +420 602 566 436 varga@akvv.cz
S Středočeský Martin Štěpán +420 777 266 249 martin.stepan@aspekthm.cz
T Ostrava Tomáš Ťavoda +420 777 021 950 tom.tavoda@seznam.cz
U Ústecký Jan Straka +420 602 446 432 sings@iol.cz
Z Zlínský Zuzana Charvátová +420 723 426 339 zuzcha@seznam.cz 
 Expertní komise OSU AD:    
 Předseda Tomáš Bank +420 606 710 386 tbany@seznam.cz
 Člen Ivan Hrstka +420 602 716 242 ihrstka@post.cz
  Radim Jireš +420 606 708 399 radim.jires@post.cz
  Olga Křížová +420 733 528 282 olga.krizova@okej.cz
  Petr Lajkeb +420 602 650 564 petlaikis@email.cz
  Martin Matouš +420 603 496 979 matous@maty.cz
  Vilém Podešva st. +420 604 738 859 vilem.podesva@seznam.cz
  Radovan Pauláth +420 603 446 155 raduldu@post.cz
  Tomáš Klinský +420 777 190 335 tendr@skidestne.cz
  Klaus Mayhofer +420 773 407 112 klausmayrhofer73@gmail.com
 Strategická komise OSU AD:   
 Předseda Martin Matouš +420 603 496 979 matous@maty.cz
 Člen Tomáš Bank +420 606 710 386 tbany@seznam.cz
  Jiří Langmaier +420 723 481 792 jirilg@hotmail.com
  Vilém Podešva +420 604 738 859 vilem.podesva@seznam.cz
  Aleš Krýzl +420 608 555 080 ales@skiklubspindl.cz
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 Ekonomická komise OSU AD:    
 Předseda Tomáš Ouvín +420 737 284 600 tomas.ouvin@interimex.cz
 Člen Aleš Krýzl +420 608 555 080 ales@skiklubspindl.cz
  Tomáš Peslar +420 603 182 661 tomas@eski.cz
  Jiří Langmaier +420 723 481 792 jirilg@hotmail.com
 Marketingová komise OSU AD:    
 Předseda Antonín Hálek +420 603 459 808 antonin.halek@gmail.com
 Člen Bohdan Tětiva +420 602 608 753 bohdan.tetiva@czech -ski.com
  Tomáš Ouvín +420 737 284 600 tomas.ouvin@interimex.cz
  Oto Kaděrka +420 737 222 414 info@otosport.cz
  Libor Pilny +420 602 327 718 lpilny@ppsro.cz
  Roman Keznikl +420 773 511 748 rk@akkrh.cz
 Majetková komise OSU AD:    
 Předseda Aleš Krýzl +420 608 555 080 ales@skiklubspindl.cz
 Člen Tomáš Peslar +420 603 182 661 tomas@eski.cz
  Daniel Volopich +420 777 706 545 volopich@akvt.cz
  Bohumír Zeman st. +420 608 555 090 bobas.zeman@seznam.cz
  Martin Matouš +420 603 496 979 matous@maty.cz
  Jiří Langmaier +420 723 481 792 jirilg@hotmail.com
  Ivan Vrzal +420 603 462 680 ivrzal@volny.cz
 PR komise OSU AD:    
 Předseda Antonín Hálek +420 603 459 808 antonin.halek@gmail.com
 Člen Aleš Krýzl +420 608 555 080 ales@skiklubspindl.cz
  Štěpán Hrubý +420 737 697 192 hruby1986@gmail.com
  Petr Vališ +420 777 199 588 petav@atlas.cz
  Miroslav Jarouš +420 737 222 487 miroslavjarous@seznam.cz
  Jan Straka +420 602 446 432 sings@iol.cz
 Mezinárodní komise FIS:    
 Před.,SP, EP, Bohumír Zeman st. +420 608 555 090 bobas.zeman@seznam.cz
 Pravidla,mládež Olga Křížová +420 733 528 282 olga.krizova@okej.cz
 Klasifikační Tomáš Bank +420 606 710 386 tbany@seznam.cz
 Hom. FIS, Martin Vokatý +420 602 405 228 vokaty.martin@atip.cz
 Hom. FIS, CIT Jiří Černý +420 602 934 219 ski.cerny@centrum.cz
 Masters Petr Seidl +420 602 532 204 p. seidl@tcp -as.cz

Pořadatelé závodů RKZ a FIS:   
E Ski klub Ústí n. O. +420 465 524 669 klub@skiricky.cz
 Václav Kánský +420 608 225 043
 Letohradská 1359, 562 06 Ústí nad Orlicí

H Ski klub Špindl
 Aleš Krýzl +420 608 555 080 skiklub@skiklubspindl.cz
 Bohumír Zeman +420 608 555 090 bobas.zeman@seznam.cz
 Danuta Štrougalová +420 608 555 088 danuta@eski.cz
 543 01 Špindlerův Mlýn
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H TJ Loko Trutnov
 Pavel Marek +420 603 239 530 info@gteam@cz
 Slovan Pec p. S.
 Blanka Sochorová +420 777 024 166 transski@volny.cz
 Petříkovická 472, 541 01 Trutnov
B SKP Kometa Brno 
 Jiří Chalupník +420 603 163 452 jana.zahradnikova@aquaprocon.cz
 Bauerova 5, Brno 603 00
H Skiteam Sv.Petr
 Petr Choděra +420 602 621 914 petr.chodera@gmail.com
 Pavlína Gašparíková +420 724 253 908 gasparikova@skiareal.cz
 Lyžařská 281, 543 51 Špindlerův Mlýn 
L TJ Bižuterie Jablonec n. N. 
 Zdeněk Dřevěný +420 604 739 941 zdenekdreveny@tiscali.cz
 Pražská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou 
L TJ Spartak Rokytnice 
 Jiří Jirman +420 481 522 380 info@skiareal -rokytnice.cz
 512 45 Rokytnice nad Jizerou 
M SKI KL Šumperk
 Tomáš Bank +420 606 710 386 tbany@seznam.cz
 Tyršova 12, 787 01 Šumperk 
S Středočeský KSL
 Věra Langmaierová +420 737 226 771 langmaierova@volny.cz
 Křížovského 3, 130 00 Praha 3
T Ski Vítkovice – Bílá +420 596 617 818 info@skibila.cz
 Stanislav Olšák +420 606 781 706 stan.olsak@tiscali.cz
 Bílá 173, 739 15 Staré Hamry
T Ski klub Opava
 Michal Waligora +420 602 503 868 m.waligora@tiscali.cz
 Karlovecká 33, 746 01 Opava
T TC Praděd 
 Petr Houser +420 602 719 204 tc.praded@praded -info.cz
 Malá Morávka 3, 793 36 Malá Morávka  +420 737 222414
T SK Figura 
 Marie Figurová +420 724 708 089 josef.figura@seznam.cz
 Nezvalova 23, 792 01 Bruntál 
L SK Ještěd 
 Stanislav Hofman +420 736 200 600 standa.hofman@volny.cz
 Hodkovická 981/42, 460 06 Liberec 6 
B VSK Mendelu Brno 
 Jiří Havel  +420 776 139 614  havel2@email.cz 
 616 00 Brno, J. Babáka 3/5 
P SA Špičák 
 Milan Koryťák  +420 604 234 505  korytak@iol.cz 
 340 04 Železná Ruda, 182 
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PŘÍLOHA Č.1 

Kalendáře závodů v sezóně 2013 – 2014

Odborný sportovní úsek Alpských disciplin – OSU AD SLČRR 
Kalendář závodů RKZ/ČP a FIS žactva 2013 – 2014 

Datum: Místo: Pořadatel: TD:  SL GS SG 

4. – 6. 1. Ještěd – Pod Lany SK Ještěd ČP 2 1

11. – 12. 1. Bílá Ski Bílá ČP 1 1

24. –  25. 1. Říčky           FIS Ski kl. Ústí n. O. FIS 1 1

8. – 10. 2. Šp. Mlýn Skiteam Sv. Petr ČP 1 2

22. – 24. 2. Rokytnice n. J. TJ Sp. Rokytnice ČP 1 1 1

1. 3. – 4. 3. Špičák
MČR SA Špičák ČP 1 1 1

21. – 23. 3. Dolní Morava SKP Kometa Brno ČP 1 1 1

celkem  6 6 5

ČP

ODM Vysočina 19. – 23. 1. 2014
Trofeo Borrufa  27. – 30. 1. 2014
Stari Vrh   15. – 16. 2. 2014
Trofeo Topolino  14. – 15. 3. 2014
Abetone   4. – 5. 4. 2014
Tärnaby   4. –  6. 4. 2014
Val d´Isere La Scara  10. –  11. 4. 2014
Whistler Cup  4. – 6. 4. 2014
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PŘÍLOHA Č.2

Kalendář závodů  FIS, CIT, UNI, ENL, CHI, ČP – 2013/2014

Odborný sportovní úsek Alpských disciplín – OSÚ AD SLČR

Date: Place: Organizer: ČT Race SL GS SG SC DH

14. – 17. 12. Šp. Mlýn Ski klub Špindl FIS, ČP 2 2

7 – 9. 1. Šp. Mlýn Skiteam Sv. Petr x FIS, ČP
MČRJ

3
(1)

3
(1)

11. –  12. 1. Pec Slovan Pec, 
Loko Trutnov x FIS, ČP 2

16. – 19. 1. Albrechtice TJ Bižu Jablonec FIS, ČP 2 2

24. –  25. 1. Říčky Ski kl. Ústí n. O. CHI 1 1

25. –  26. 1. Karlov Ski klub Opava FIS, ČP 2

27. – 29. 1. Praděd SK Figura FIS, ENL 2 1

8. – 9. 2. Šp. Mlýn – 
Horní Mísečky Středočeský KSL CIT 2

14. – 16. 2. Bílá VSK Mendelu 
Brno

UNI, FIS,
MČRJ 

1
(1)

2
(1)

7. – 9. 3. Jasná FIS – MČR 1

15. – 16. 3. Karlov – 
Malá Morávka TC Praděd x FIS, ČP 2

26. –  30. 3. Šp. Mlýn Ski klub Špindl x FIS – MČR, 
ČP 1 1 2 1

31. 3. – 3. 4. Kouty Ski klub Šumperk x FIS, ČP 2 2

ČP – Český pohár 
ČT – záznam České televize

l  Do hodnocení ČP se nezapočítává poslední závod, který se uskuteční v závodní sezóně 
2013/2014
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PŘÍLOHA Č.3
Žádost o uspořádání závodu (FIS)

OSÚ AD SLČR 
Žádost o přidělení závodu v Alpských disciplinách v roce 2014

Pořadatel:

Místo: KOSU:

Datum:

Název závodu:

 Závod: SL OS SG MČR FIS UNI CIT ENL UZD RKZ UKZ PAP MAS

Dospělí FIS:

Dospělí UZD:

Žactvo:

Přípravka:

Masters:

název tratě:
č. homologace:

Adresa pro SŘ:

Ředitel závodu:

Telefon:

E-mail:

www.stránky

Sekretariát: alpin@czech-ski.com, tel.: +420608555088, Danuta Štrougalová

Dne

Předseda OV:

             VR:                         N.V. startu             cíle
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PŘÍLOHA Č.4

ENTRY FORM – PŘIHLÁŠKA K ZÁVODU – ANMELDUNGSFORMULAR

Competition (Name/Place
Závod (Název / Místo)
Veranstatlung (Name/Ort)
Responsible for entry
Odpovědný za přihlášku
Für die Meldung verantwortlich

Date of race
Termín závodu
Datum des Wettkampfs

National Association
Oddíl / Klub – Region
Nationaler Verband

Cat. WC COC FIS
Kat. CIT UNI ENL
Kat. JUN CHI

COMPETITORS
ZÁVODNÍCI                                                                                                                       L     Ž              M   M
WETTKÄMPFER

Code No.
Kód. číslo
Code Nr.

Surname, First Name
Příjmení, jméno
Familienname, Vorname

YB
Roč
JG

DH SL GS SG
Arrival
Příjezd
Anreise

Departure
Odjezd
Abreise

Vedoucí dr:

Trenér:

Trenér:

Datum:
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Poznámky:



SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY
ODBORNÝ SPORTOVNÍ ÚSEK ALPSKÝCH DISCIPLÍN

Zátopkova 2/100,160 17 Praha 6

www.czech-ski.com

PARTNEŘI

CZECH
ALPINE POOL
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