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„KÄSTLE CUP“ 

 

Soutěžní řád 2022/23: X. ročníku ALPSKÉHO POHÁRU VYSOČINY 
(dále jen „APV“) 

 

S P O N Z O R O V Á N O   Z N A Č K O U  KÄSTLE. 

 

F I R M A   V Ě N U J E   V Ě C N É   C E N Y   P R O   C E L K O V É   V Í T Ě Z E 

 

 

První tři závodníci v každé kategorii v celkovém pořadí obdrží poháry a věcné ceny. NEJLEPŠÍ žák a 

žákyně (kategorie mladší s nejvyšším bodovým součtem v celkovém pořadí) získají lyže zn. Kästle. 

 

 

A. Hodnocení sportovních výkonů 

1.1. Sportovní výkony závodníků jsou hodnoceny součtem bodů získaných za umístění ve vypsaných 

závodech. 

 

1.2. Bodová stupnice za umístění v závodech: 

 

Umístění body            Umístění Body 

1. 30 9. 8 

2. 24 10. 7 

3. 18 11. 6 

4. 15 12. 5 

5. 13 13. 4 

6. 11 14. 3 

7. 10 15. 2 

8: 9 16. a další 1 

 

 

   1.3. Kategorie:   

      U14  Mladší žactvo (ročníky 2010 a 2009) 

 U16  Starší žactvo (ročníky 2008 a 2007) 

  U21 Junioři (ročníky 2002 až 2006) 

 

 

     B. Termínová listina 

 

Podzimní přípravné závody 

Termín:               Závod:                               Místo:                                  Pořadatel:       

1. So  10. 09. 2022   Běh Matyáše Žďárského    Kožichovice u Třebíče         SK SHS Třebíč 

2. So  10. 09. 2022   Suchý slalom                      Kožichovice u Třebíče         SKI Třebíč 

3. Ne  18. 09. 2022    Suchý slalom                     Ski areál Hlinsko                 SKI klub Hlinsko 

4. So  01. 10. 2022   Přespolní běh                      Pelhřimov                             TJ Spartak Pelhřimov  

5. Ne  02. 10. 2022   Suchý slalom                      Fajtův kopec                         SKI klub Vel. Mez.       
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Zimní závody: 

Termín:             Závod: Místo:   Pořadatel:  

  So 21. 1. 2023  Pohár Jaroslava Drápely Karlov pod Pradědem SHS Třebíč a SKI Třebíč 

  Ne 05. 2. 2023    Memoriál F. Horáčka           Ski areál Hlinsko  Ski klub Hlinsko  

             Ne 12. 2. 2023    Pohárový závod  Luka nad Jihlavou  TJ Spartak Pelhřimov 

  So 04. 3. 2023 Pohárový závod Harusův kopec              SK NMNM 

    Ne 05. 3. 2023   Pohárový závod                 Fajtův kopec              Ski klub Vel. Mez.  

  Ne 12. 3. 2023 Finálový závod                 Šacberk u Jihlavy  HB SKI Team 

  

 

C. Hodnocení 

    1. Do celkového hodnocení se započítá součet nejlepších bodů za umístění z těchto závodů: 

         5 přípravných závodů (bude započten nejlepší suchý SL + přespolní běh) 

         6 závodů na sněhu (budou započítávány 4 nejlepší výsledky ze zimní části) 

 

    2. Při dosažení stejného počtu bodů v celkovém hodnocení se o pořadí rozhoduje podle        

        následujících ukazatelů: 

a) počet lepších umístění v hodnocených závodech na sněhu 

b) počet lepších umístění ve všech vypsaných závodech na sněhu 

c) součet získaných bodů ze všech vypsaných závodů 

d) umístění ve finálovém závodě OSL 

 

D. Podmínky účasti 

     1. Všechny vypsané závody jsou zařazeny do kategorie „C“. 

     2. Závodníci splňují podmínky SŘ OSU AD SLČR v bodě 4. a jsou přihlášení formou online přihlášky  

         přes výsledkový portál AD 

     3. Pořadatel má právo omezit účast závodníků podle PLZ. 

 

E. Výběr z Pravidel lyžařských závodů a SŘ 
          Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů 2022/23, Soutěžního řádu OSU AD SLČR a doplňků tohoto  

          Soutěžního řádu 

 

F. Různé 

     1. V SLČR platí následující dokumenty, které se vztahují k organizování sportovní činnosti:  

a) Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa a.s. č. 595039825 – 4 (poj. odpovědnosti,  majetku, 

škod). 

b) Pojistná smlouva s pojišťovnou VZP a.s. č. 1310000010 (úrazové pojištění členů SLČR) 

c) Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa a.s. č. 7720720473 (odpovědnost trenérů a 

 cvičitelů SLČR) 

   

2. Pořadatel jednotlivých závodů muže vybírat startovné.  

 Maximální výše startovného pro kategorie: 

  člen SLČR:       nečlen SLČR: 
  žactvo + dospělí: max. 250,-    žactvo + dospělí: max. 350,- 

 

 

3. Pořadatel závodu zimní části je povinen, na základě oficiální výsledkové listiny závodu, uhradit  

    částku 25 Kč/osobo/start na účet KSL-AD č. 86-2645060237/0100 a to nejpozději do 7 dnů od 

 ukončení závodu. Tato částka bude použita na financování celkového vyhlášení APV.  

     (Při platbě uvádějte variabilní symbol, který se bude skládat z čísla 22 (lyžování) dále    
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     číslo oddílu (např. 3710900) a nakonec druh platby a v tomto případě 1 (startovné).  

    VS: 2237109001 znamená, že SHS Třebíč z oddílu lyžování platí startovné.) 

  

4. Pořadatel má právo v rozpise stanovit termín uzávěrky přihlášek, na dodatečné přihlášky se ne-

vztahuje maximální výše startovného (bod 2.) 

 
5. Za regulérnost závodů zodpovídá pořadatel, který provede kontrolu členství ve Svazu lyžařů (výji-

mečně může povolit start nečlena, ale nebude započítán do celkového vyhodnocení poháru). Ve vý-

sledkových listinách jednotlivých závodů nebudou nečleni uvedeni.  

 

6. Soutěž je řízena soutěžním výborem ve složení: 

       Marek Balej SKI klub Velké Meziříčí balej@cbox.cz 

       Doležal Ivo SKI klub Velké Meziříčí ivos@skivm.cz 

      

     Soutěžní výbor: 

a) ruší závod při nedodržení termínu pro předložení rozpisu závodu, 

b) po dohodě se zúčastněnými kluby určí způsob závěrečného vyhodnocení nejpozději do konce 

března 2023. 

 

  Komisař soutěže:      Marek Balej  SKI klub Velké Meziříčí    balej@cbox.cz 

  Zástupce komisaře:  Ivo Doležal  SKI klub Velké Meziříčí    ivos@skivm.cz 

 

     Komisař (případně zástupce komisaře) se při závodech nasazuje do JURY ve funkci arbitra  

           a) schvaluje rozpis závodu 

     b) určuje složení jury      

     c) provádí a zveřejňuje průběžné hodnocení 

 

 6. Změny termínů 

     Termíny závodů dle odstavce B soutěže schvaluje komisař soutěže.  

 

 7. Propozice, přihlášky na jednotlivý závod:  
           Propozice vypisuje pořadatel jednotlivých závodů série, musí být uveden jednoznačný termín ukončení při 

hlášek a termín losování závodu a musí být uvedeno alespoň jedno telefonické spojení na organizační výbor.  

 

Přihlašování pouze elektronicky a to následujícím způsobem:  

 

- pro členy SLČR přes registraci na svazovém webu: http://vysledky.czech-ski.com/alpske-

discipliny/zavody 
- pro nečleny SLČR přes registraci na webu poháru Kastlecup: http://kastlecup.cz 

 

 Dodatečné přihlášení po termínu ukončení přihlášek dle propozic není možné. 

 

Rozpis závodu musí pořadatel předložit ke schválení komisaři soutěže nejpozději 4 týdny před koná-

ním závodu. Schválené rozpisy závodů budou umístěny 14 dní předem: 

- na webu SLČR: www.czech-ski.cz   

- na webu poháru: www.KASTLECUP.cz   

 

      8. Distribuce výsledkových listin 

Pořadatel je povinen do 3 dnů předat kompletní a autorizované výsledkové listiny v elektronické 

formě příslušným činovníkům závodu, komisaři soutěže a zveřejnit na webu SLČR dle SŘ 22/23. 
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         V případě, že pořadatel nepředá výsledkové listiny do 3 dnů, nebude tento závod započítán        

do celkových výsledků APV 2022/2023.  

 

 

 

        Schváleno dne: 30. 10. 2022 


