
 
LEKI CUP 2020  

Pohár Libereckého a Středočeského kraje 
www.lekicup.cz 

  

Kategorie:                  mladší přípravka dívky a chlapci  - U8   (ročník 2012 a mladší)  

                        přípravka dívky a chlapci   - U10 (ročník 2010 - 2011) 

                        předžactvo dívky a chlapci  - U12 (ročník 2008 - 2009)  
 

Disciplíny:   11 x Obří slalom, 2x KZ, 1x VZ. Celkem 14 startů. 

 

Termíny: 
Datum Kategorie Disciplína Klasifikace. záv. Pořadatel Místo konání

4.-.5.1. 2020 MP, PP, PZ 2 x OS PaP Spartak Rokytnice Rokytnice n.J.

18.-19.1.2020 MP, PP, PZ 2 x OS PaP ČSK Vysoké Šachty

25.1.2020 MP, PP, PZ 1 x OS PaP SK Ještěd Ještěd

1.-2.2.2020 MP, PP, PZ 2 x OS PaP Ski Klub Ještěd Skiareál Zásada

8.2.2020 MP, PP, PZ 1 x VZ PaP SK Ještěd Ještěd

15.-16.2.2020 MP, PP, PZ 2 x OS PaP Sokol Jbc n.J. Kamenec

22.2.2020 MP, PP, PZ 2 x OS PaP SK Skiracing MB Paseky n.J.

14.-15.3.2020 MP, PP, PZ 1 x KZ, 1 x OS PaP Haranti Harrachov Harrachov

Datum Kategorie Disciplína Klasifikace. záv. Pořadatel Místo konání  
Podmínky účasti v závodě: 

 

- členství v SLČR a platné kódové číslo  

- průkaz závodníka s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku 

- odevzdané "Prohlášení závodníka" na sekretariátu OSÚ AD SLČR 

 za správnost těchto dokumentů odpovídá vysílající složka 
 

Losování: 

 

 První dva závody -  budou losovány pouze podle kategorií ze všech přihlášených závodníků. 

 Třetí a další  závod  - bude losována první patnáctka podle průběžného pořadí po posledním 

odjetém závodě, dále budou závodníci nasazeni podle průběžného pořadí série. V případě konání 2 

závodů v jednom dni zůstává pořadí pro druhý závod shodné s prvním. 
 

Technická opatření: 

 

- závodník musí použít ochranou přilbu jednolité konstrukce až po ušní partie.  

- závodníkům se doporučuje používat chrániče zad, upevněné břišním pásem 

Soutěžní řád doplňuje - Dodatek SŘ KOSU AD LB k SŘ AD SLČR 2019/2020, Soutěžní řád 

alpských disciplín 2019/2020 a Pravidla LZ.  
 

Vyhodnocení soutěže: 
 

Do celkového pořadí se započítává 9 nejlepších dosažených výsledků  ze 14 plánovaných závodů 

jednotlivců. Účast ve finálovém závodě není povinná pro hodnocení závodníka (závodnice) v 

celkovém pořadí série. V případě, že se odjede z důvodu nedostatku sněhu nebo nepříznivých 

klimatických podmínek méně než 9 závodů, do celkového pořadí se bude započítávat 7 výsledků. 

V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení rozhodnou o umístění body z dalšího závodu, dále 

lepší umístění, los. 

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla soutěže, ceny v soutěži, případně 

soutěž předčasně ukončit. Termíny a místa jednotlivých závodů se mohou měnit z důvodů 

nepříznivého počasí.  



 

Bodová stupnice bodů za umístění: 
 

1. - 50b.      6. - 30b.      11. - 20b.      16. - 15b.      21. - 10b.      26. - 5b. 

2. - 45b.      7. - 28b.      12. - 19b.      17. - 14b.      22. -  9b.       27. - 4b. 

3. - 40b.      8. - 26b.      13. - 18b.      18. - 13b.      23. -  8b.       28. - 3b. 

4. - 36b.      9. - 24b.      14. - 17b.      19. - 12b.      24. -  7b.       29. - 2b. 

5. - 33b.    10. - 22b.      15 -  16b.      20. - 11b.      25. -  6b.       30. - 1b. 
 

Vyhlášení jednotlivých závodů jednotlivců: 
 

Závod jednotlivců bude vyhlášen v každé kategorii samostatně.  
 

1. -  3. místo       pohár/ plaketa, diplom 

4. – 6.  místo      medaile, diplom (Mladší přípravka 4-10.místo) 
 

Vyhlášení celé soutěže jednotlivců: 
 

Soutěž jednotlivců bude vyhlášena v každé kategorii samostatně. 

1.- 3. místo                  pohár, diplom, věcné ceny LEKI, věcné ceny Don Quiet 

1.- 6. místo                  pohár/plaketa , diplom, věcné ceny 

7. – 10. místo  medaile, diplom 
 

Týmová soutěž: 
1) Do výsledků oddílu se započítají vždy 1 bodově nejlepší výsledky každé kategorie a M/L (PZ, 

PP, MP), tedy max. výsledky 6 závodníků 

2) V případě, že v kategorii se nezúčastní/nedojedou závodníci z oddílu, počítá se 0 

3) V seriálu se počítá každý odjetý závod 

 

Startovné: 
 

200,- Kč za závodníka a jeden závod nebo 350,- Kč za oba závody 

 

Měření a zpracování výsledků: 
Zajišťuje pořadatel jednotlivých závodů série.  

Pořadatelům se doporučuje používat program na zpracování výsledků OSÚ AD SLČR. 

Pro předávání výsledků ke strojnímu zpracování je předepsán XML formát. Pořadatelé závodů 

zašlou výsledkové listiny a zprávy na e-maily: vysledkyad@czech-ski.com a info@ad.skjested.cz , 

další po dohodě s pořadatelem ve znění SŘ OSÚ AD SL ČR 

 

Propozice jednotlivých závodů: 
 

Zajišťuje pořadatel jednotlivých závodů série, měsíc před termínem zajistí pořadatel vyvěšení 

propozic na http://vysledky.czech-ski.cz/zavody. Přihlašování na závody doporučujeme pouze 

elektronicky, a to online: http://vysledky.czech-ski.cz/zavody, nebo u pořadatele jednotlivých 

závodů.   
 

Přihlášky: 
Vždy na jednotlivé závody samostatně dle propozic neb elektronicky, a to online na portále SLČR: 

http://vysledky.czech-ski.cz/zavody, nebo u pořadatele jednotlivých závodů (doporučeno) 

 
 

 

     zpracoval                  předseda VV KOSU AD LK 

Lubomír Trejbal                Zdeněk Dřevěný 


