Krajský svaz lyžařů Zlínského kraje p.s.
Krajský odborný sportovní úsek alpských disciplin

Soutěžní řád 2018 - 2019
pro závody kategorie „B“ a „C“
vypsané KOSÚ AD KSL Zlínského kraje
1. Úvodní ustanovení :
Tento SŘ vydaný KOSÚ AD KSL Zlínského kraje obsahuje upřesňující ustanovení týkající se sportovní
činnosti spojené s organizací a účastí na závodech kategorie „B“ a „C“ vypsaných KOSÚ AD KSL
Zlínského kraje a pořádaných na území Zlínského kraje v závodním období 2018 – 2019. Pro
pořádání, účast a průběh závodů platí Pravidla lyžařských závodů platná od 1.12.2016 (dále PLZ) a
Soutěžní řád OSÚ AD SLČR 2018 -2019 (dále jen SŘ OSÚ AD SLČR). U závodů kategorie „C“ lze tyto
závody vypsat současně jako závody veřejné (náborové). Podmínkou je jejich provedení podle výše
uvedených pravidel a bodu 4) tohoto SŘ a dále zpracování výsledkových listin podle bodu 8) tohoto
SŘ.
2. Rozpisy závodů :
Pověřeným pořadatelům se ukládá povinnost zpracovat rozpisy závodů v souladu s čl. 7.12 a 7.13
SŘ OSÚ AD SLČR.
3. Věkové kategorie :
Rozdělení do věkových kategorií upřesňuje SŘ OSÚ AD SLČR v bodu 1.
V souladu s čl. 3.8. SŘ OSÚ AD SLČR se v závodech kategorie „C“ přípravky a předžactva doporučuje
maximálně 14 startů v kategorii U10 a 20 startů v kategorii U12.
Veřejné (náborové) závody kategorie „C“ je možné vypisovat společně pro všechny věkové
kategorie. Jednotlivé věkové kategorie lze spojovat. U spojení věkových kategorií je nutno dodržet
minimálně základní členění – PaP, žactvo, dospělí, MAS A,B, C. Pořadatel vždy upřesní věkové
kategorie v rozpisu závodu.
4.

Účast na závodech :
Pro závody ktg „B“ a ktg. „C“ PaP :
- platný doklad o členství v SLČR
- uhrazený poplatek pro zařazení do LB, resp. poplatek za uvedení do seznamu kategorie U10 a U12.
- platný průkaz závodníka s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku
- odevzdané „Prohlášení závodníka“ na sekretariátu OSÚ AD SLČR.
- pokud nemá závodník v evidenci záznam o odevzdaném PZ, musí jej vždy předat pořadateli.
Pro veřejné (náborové) závody kategorie „C“ :
- případný start nečlenů SLČR ve veřejném (náborovém) závodu je možný.
- podmínkou účasti v závodě je podepsání „Prohlášení závodníka“. U nezletilých závodníků musí být
„Prohlášení závodníka“ podepsáno zákonným zástupcem.
- vyhodnocení výsledků takového závodu však musí být provedeno v souladu s bodem 8 tohoto SŘ.
Ochranné přilby :
- používání ochranných přileb je ve všech závodech povinné.
- v závodech kategorie „B“ musí přilby vždy odpovídat stanoveným bezpečnostním předpisům
v souladu s čl. 1.2 SŘ OSÚ AD SLČR.
- v závodech kategorie „C“ musí závodník použít ochrannou helmu jednolité konstrukce až po ušní
partie určenou pro sjezdové lyžování .
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5. Přihlášky, startovné a losování :
Způsob přihlašování, výše startovného a čas losování bude zveřejněn v jednotlivých rozpisech
závodů. Kategorie přípravky a předžactva je nasazována do závodu vždy od nejmladšího startujícího
závodníka, proto musí být v přihláškách rodná čísla bez lomítek.
Rada KOSÚ AD ZK doporučuje následující výše startovného : závody „B“ dospělí a žactvo – 250,-Kč,
závody „C“ přípravka a předžactvo – 200,-Kč / za závod. U veřejných závodů je výše startovného
dle uvážení pořadatele.
6. Jednotlivé soutěže :
KOSÚ AD Zlínského kraje vypisuje závody ktg. „B“ ve slalomu a obřím slalomu pro žactvo (ÚKZMistrovství Moravy). Pořadatelem těchto závodů se pověřuje SKI Soláň. Termíny závodů jsou
uvedeny v příloze č. 1.
KOSÚ AD Zlínského kraje vypisuje závody ktg. „B“ ve slalomu pro žactvo (ÚKZ). Pořadatelem těchto
závodů se pověřuje SK MEZ Vsetín. Termíny závodů jsou uvedeny v příloze č. 1.
KOSÚ AD Zlínského kraje vypisuje pro kategorii přípravky a předžactva závody ktg. „C“ v obřím
slalomu. Pořadatelem těchto závodů se pověřuje Ski Soláň. Termíny závodů jsou uvedeny v příloze
č. 1. Závody jsou současně zařazeny do dlouhodobé soutěže „MADEJA sport cup 2019“. Podmínky a
celý kalendář této soutěže jsou uvedeny na webu organizátora http://www.madejasportcup.cz/
V kategorii přípravky, předžactva a žactva vypisuje KOSÚ AD Zlínského kraje soutěž „Přebor
Zlínského kraje 2018“. Soutěžní výbor tvoří členové Rady KOSÚ AD. Podmínky a termíny
jednotlivých závodů jsou uvedeny v příloze č. 2.
7. Zpracování výsledkových listin a zpráv ze závodu :
Pořadatelé závodů kategorie „B“ a „C“ zpracují výsledky v souladu s čl. 7.14 a 7.17 SŘ OSÚ AD SLČR.
Pokud jsou závody kategorie „C“ vypsány současně jako závody veřejné (náborové), je nutno
vyhotovit dvě výsledkové listiny ( přičemž na eSki.cz se odesílá výsledková listina zpracovaná pouze
s registrovanými závodníky), nebo společná výsledková listina se zřetelným označením závodníků
bez členství v SLČR.
U závodů kategorie „C“ (bez TD) zpracuje ředitel závodu, v souladu s čl. 7.3. SŘ OSÚ AD SLČR,
zprávu o jeho průběhu, kterou zašle emailem do 3 dnů na michaltr@cbox.cz (KOSÚ AD ZK).

Schváleno Radou KOSÚ AD ZK dne 30.11.2018
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Příloha č. 1 k SŘ KOSÚ AD ZK 2018 – 2019

Kalendář
závodů a náborových akcí
KOSÚ AD Zlínského kraje
2018 - 2019
Termín

Místo

Pořadatel

Závod

Ktg.

TD

Název závodu

12.1. - 13.1.

Karolinka

SKI Soláň

SL, OSL

„B“

TD

ÚKZ-MM SL, OSL

16.3. – 17.3.

Kyčerka

SK MEZ Vsetín

SL, OSL

„B“

TD

ÚKZ-KP SL, OSL

Karolinka

SKI Soláň

2x OSL

„C“

ŘZ

MADEJA SC/KP OSL

27.1.

Karolinka

SKI Soláň

OSL

„C“

Otevřené brány

9.2.

Karolinka

SKI Soláň

OSL

„C“

Otevřené brány

23.2.

Karolinka

SKI Soláň

OSL

„C“

Otevřené brány

10.3.

Karolinka

SKI Soláň

OSL

„C“

Otevřené brány

Dospělí :
xxx
Žactvo :

PaP :
2.3.
Veřejné :
xxx
Náborové akce :

Schváleno Radou KOSÚ AD ZK dne 30.11.2018

Za správnost:
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Příloha č. 2 k SŘ KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 2018 – 2019

Směrnice
pro hodnocení soutěže
„Přebor Zlínského kraje 2019“

Přebor Zlínského kraje 2019 – soutěž KOSÚ AD Zlínského kraje
a) Kategorie přípravky a předžactva (podle PLZ):
U 10
U 10
U 12
U 12

dívky
chlapci
dívky
chlapci

Př
Př
Pž
Pž

2009 a ml.
2009 a ml.
2007 – 2008
2007 – 2008

Podmínky účasti v soutěži :
- členství v KOSÚ AD Zlínského kraje
- splnění podmínek účasti v rozpisu závodu
Závod :
Obří slalom – 2.3.2019 Soláň (první závod)
Vyhodnocení :
Vyhlašují se 3 nejlepší závodníci. Vítěz se stává Přeborníkem Zlínského kraje pro rok 2019.

b) Kategorie žactva (podle PLZ) :
U 14
U 14
U 16
U 16

dívky
chlapci
dívky
chlapci

K1
K1
K2
K2

2005 – 2006
2005 – 2006
2003 – 2004
2003 – 2004

Podmínky účasti v soutěži :
- členství v KOSÚ AD Zlínského kraje
- splnění podmínek účasti v rozpisu závodu
Závody :
Slalom - 16.3.2019 Kyčerka
Obří slalom - 17.3.2019 Kyčerka
Vyhodnocení :
Vyhlašují se 3 nejlepší závodníci. Vítěz se stává Přeborníkem Zlínského kraje pro rok 2019.
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c) Kategorie juniorů a dospělých : xxx

d) Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků proběhne po skončení závodu.

Schváleno Radou KOSÚ AD ZK dne 30.11.2018
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Příloha č. 3 k SŘ KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 2018 – 2019

Projekt
„Otevřené brány alpského lyžování 2019“
Alpské lyžování patří k nejmasovějším sportům v České republice, kterého se účastní lyžaři
širokého spektra věkových kategorií. Ti, kteří už zvládli základní techniku této discipliny na rekreační
úrovni projevují obecný zájem si zkusit jeho sportovní formu a to jízdu v branách ve vytyčené trati a
se záznamem dosaženého času. Zejména je velký zájem ze strany lyžujících dětí a mládeže, tito
zájemci však mají možnost si to vyzkoušet pouze v závodních lyžařských oddílech, kam mají přístup až
po registraci.
Uvedený projekt proběhne v roce 2019 ve skiareálu Karolinka v termínech 27.1., 9.2., 23.2. a
10.3.2019 a to od 9,00 hod do 11,00 hod.
Podmínky pro realizaci akce:
- vyhrazený lyžařský svah s preparovaným povrchem na dobu min. 2 hodin
- postavený jednoterčový obří slalom o cca 15 branách
- elektronické měření času, zápis časů na tabuli v cíli
- personální zajištění: operátor měření času, zapisovatel časů cíl, stavitel slalomu působící následně
jako startér a 1 člen technické čety pro pomoc při stavbě trati a její úpravě.
- na akci je nutno se předem nebo do 8,30 daného dne přihlásit a zaplatit startovné ve výši 100 Kč.
Účastníkům bude následně vydáno startovní číslo.
- maximální počet měřených zapsaných jízd je 4, potom možno do 11,00 v trati lyžovat bez měření
času.
Technické zajištění:
- 30 ks slalomových tyčí s terči
- Souprava měření času Tag Heuer
- Elektrická vrtačka
- Tabule na zápis
- 4 ks vysílačky (1 x start, 1x rezerva start, 1x měření, 1x tabule)
- Sada startovních čísel

Akce organizuje a podporuje Krajský svaz lyžařů Zlínského kraje / Krajský odborný sportovní úsek
alpských disciplín (slalomové tyče a terče, vrtačka, vysílačky), lyžařský klub Ski Soláň (elektronické
měření Tag Heuer, startovní čísla) a Skiareál Karolinka (vyhrazený lyžařský svah).
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Příloha č. 4 k SŘ KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 2018 – 2019

„VZOR“
Rozpis veřejného závodu
v obřím slalomu
pořádaného z pověření KOSÚ AD KSL Zlínského kraje
Pořadatel:

Lyžařský klub xxxxxxx

Termín:

4.4.201x

Místo:

Lyžařský areál xxxxxxx

Discipliny:

obří slalom

Kategorie:

Všechny

Podmínky účasti:

Členové SLČR - registrovaní závodníci dle SŘ OSÚ AD SLČR, nečlenové SLČR
bez omezení.
Do 2.4.201x poštou na adresu:
xxxxxxxxxxx
mobil xxxxxx
nebo do 3.4.201x E-mailem na: xxxxxxxx
příp. na fax: LXXX
V den závodu do 8,00 hod v xxxxxx
Do přihlášky je nutno uvést jméno závodníka, ročník narození, kódové číslo,
vysílající složku, jméno odpovědného vedoucího a trenérů, kteří mají být
akreditováni.

Přihlášky:

Prezentace:

Sobota 4.4.201x od 8,00 do 9,00 hod v restauraci skiareálu xxxxxx

Losování:

Losování závodu bude v sobotu 4.4.201x v 9,00 hod v místě prezentace.

Příspěvek za start:

xxx Kč/ závodník/ závodní start.

Diplomy a ceny:

První tři v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny.

Časový program:

9,30 – 10,30
10,45
12,30 – 13,15*
13,30*

Prohlídka I. kola OSL všechny kategorie
Start I. kola v pořadí podle věkových kategorií
od nejmladší výše.
Prohlídka II. kola OSL
Start II. kola

* Uvedené časy jsou orientační.
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Parametry závodních
tratí:

Obří slalom se jede na trati v areálu xxxxx
číslo homologace xxx/xx/xx

Ubytování:

Zajišťují si účastníci samostatně.

Stravování:

Bufet v lyžařském areálu xxxxxx.

Lékařské zajištění:

Horská služba Beskydy.

Odřeknutí:

Do čtvrtka 2.4.201x na webu SLČR nebo dotazem na tel. xxxxx.

Různé:

-

Hlavní činovníci
závodu:

Závodí se podle pravidel lyžařských závodů a soutěžního řádu OSÚ AD
SLČR 201x-201x a soutěžního řádu KOSÚ AD Zlínského kraje 201x-201x.
Účastníci závodů a diváci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
Slavnostní vyhlášení a předání cen za oba závody bude provedeno 30
minut po skončení závodu v cíli závodu. Předání věcných cen pouze při
osobní účasti na rozdílení.
Soutěž je součástí Poháru ……..

Ředitel závodu:
Vedoucí měřící a výpočetní techniky:
Sekretář závodu:
Velitel trati:

xxxxxxx
Předseda organizačního výboru

xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx

xxxxxxxx
Ředitel závodu
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