Krušnohorsko-Šumavský Pohár 2019
Soutěžní řád OSÚAD Karlovarského , Plzeňského a Jihočeského kraje
pro žákovské kategorie

Kategorie:
U14 – Ml. žáci
U16 – St. žáci

(ročník 2005– 6)
(ročník 2003 – 4)

Disciplíny: závody jsou vypsané jako UKZ
GS-Obří slalom - jednotlivci, dvě kola, SL- Slalom - jednotlivci, dvě kola,

Podmínky účasti v závodě:
-platný doklad o členství v SLČR
-průkaz závodníka s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku
-odevzdané prohlášení závodníka k registraci pro starty na závodech v alpských disciplínách SLČR
(členové)
Pořadatel závodu má právo provést kontrolu průkazek s lékařskou prohlídkou

Technická opatření:
Soutěžní řád doplňuje Soutěžní řád alpských disciplín 2018/2019 a Pravidla LZ.

Tratě:
Tratě jsou zpravidla stavěny zvlášť pro U14 a U16 jak ve slalomu tak obřím slalomu. Výjimka může
být dle povětrnostních podmínek, počtu startujících nebo prostorových podmínek na sjezdovce.
Výjimka musí být po dohodě Jury oznámena nejpozději na poradě vedoucích před losováním.

Pojištění:
Na závody v ČR, tedy pořádané kluby – členy SLČR se vztahuje pojištění uzavřené svazem.

Startovné:
250,- Kč za závod a losovaného závodníka

Permanentky:
Pořadatel dle možnosti zajistí dle SŘ AD SLČR článek:
7.7.3. Max. přípustná cena jízdného u žákovské kategorie na jeden závodní den je 300 Kč pro
závodníky a trenéry.

Propozice, přihlášky - jednotlivý závod:
Vypisuje pořadatel jednotlivých závodů série jako UKZ. V proposicích musí být jednoznačný termín
ukončení přihlášek a termín losování závodu. V proposicích musí být uvedeno alespoň jedno
telefonické spojení na organizační výbor. Přihlašování pouze elektronicky, a to pro členy SLČR přes
registraci na svazovém webu www.czech-ski.cz
Dodatečné přihlášky po termínu ukončení přihlášek dle propozic není možné.

Bodová stupnice za umístění:
1. - 50b. 6. - 30b.
2. - 45b. 7. - 28b.
3. - 40b. 8. - 26b.
4. - 36b. 9. - 24b.
5. - 33b. 10. - 22b.

11. - 20b.
12. - 19b.
13. - 18b.
14. - 17b.
15 - 16b.

16. - 15b.
17. - 14b.
18. - 13b.
19. - 12b.
20. - 11b.

21. - 10b.
22. - 9b.
23. - 8b.
24. - 7b.
25. - 6b.

26. - 5b.
27. - 4b.
28. - 3b.
29. - 2b.
30. - 1b.

Výsledky:
Pořadatel je povinen do 48 hodin od ukončení závodu vložit na portál SLČR upravenou výsledkovou
listinu s přiřazenými pohárovými body závodníků a zároveň zaslat na Email z.fridrich@seznam.cz.

Termínová listina
Měsíc
2019 leden

Datum

Číslo závodu

Kategorie

Disciplína

místo

Pořadatel

12.-13.1.2019
19.-20.1.2019

KŠP I
KŠP II

U14-U16
U14-U16

GS+SL
GS+SL

Neklid
Špičák

SK K.Vary
SA Špičák

KŠP III
KŠP IV

U14-U16
U14-U16

GS+SL
GS+SL

Lipno
Špičák

SK Chlum
SA Špičák

KŠP V FIN

U14-U16

GS+SL

Klínovec

TJ Klínovec

2019 únor
9.-10.2.2019
23.-24.2.2019
2019 březen
16.-17.3.2019

- Termíny jednotlivých závodů mohou být z důvodu sněhových podmínek změněny, nesmí však
kolidovat s RKZ nebo MČR.

Vyhodnocení soutěže KŠP 2018
Do soutěže jednotlivců se počítají max. tři nejlepší výsledky v GS a tři nejlepší výsledky v SL. Při
uskutečnění menšího počtu závodů se počítají všechny výsledky. Minimálně je nutno uskutečnit dva
závody v každé disciplíně, jinak se celkové vyhlášení ruší.
Při dosažení stejného počtu bodů v celkovém hodnocení se o pořadí rozhoduje podle
následujících ukazatelů:
a) počet lepších umístění v hodnocených závodech
b) počet lepších umístění ve všech vypsaných závodech
c) součet získaných bodů ze všech vypsaných závodů
d) umístění ve finálovém závodě OSL

Nasazení do lyžařských závodů:
1. kolo - prvních patnáct dle bodů SLČR se losuje ostatní se řadí podle bodů,
pořadí U14 dívky, U14chlapci , U16 dívky a U16 chlapci
2. kolo - U14 dívky a chlapci první třicítka v obráceném pořadí dle časů, dále dle umístění
U16 dívky a chlapci první třicítka v obráceném pořadí dle časů, dále dle umístění
Výjimka je na prvním závodě seriálu, kde v kat . U14 bude losován v prvním kole nejdříve bezbodový
ročník 2006 následně bodoví závodníci podle bodů a nakonec se losují nebodoví ročník 2005 .

Vyhlášení jednotlivých závodů a celého pohárku:
Závod: bude vyhlášen v každé vypsané kategori samostatně
1. - 3. místo pohárek nebo medaile, diplom a drobné věcné ceny (zajišťuje pořadatel závodu)
Krušnohorsko-Šumavský Pohár: bude vyhlášen po finálovém závodě na závěrečném ceremoniálu
1. - 3.místo pohár a do 6.místa diplom
– poháry a diplomy zajistí OSÚ AD KSL Karlovarského kraje, na nákup pohárů a diplomů
poskytnou pořádající KSL odpovídající podíl nákladů ze svého rozpočtu .

Zdeněk Fridrich, Karlovarský kraj

