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Svaz lyžařů České republiky 
odborný sportovní úsek alpských disciplín  

 KSL Olomouckého kraje 
 

Soutěžní řád  
 
 

RYCHLEBSKÝ POHÁR 2023 
 
A. Hodnocení sportovních výkonů 

1.1. Sportovní výkony závodníků jsou hodnoceny součtem bodů získaných za 
umístění ve vypsaných závodech ve čtyřech závodech dle termínové listiny. 
Bodová stupnice za umístění v závodech: 

1.2 
Umístění Body do 

poháru 
Umístění Body do 

poháru 
Umístění Body do 

poháru 
Umístění Body do 

poháru 
1. 50 9. 24 17. 14 25. 6 
2. 45 10. 22 18. 13 26. 5 
3. 40 11. 20 19. 12 27. 4 
4. 36 12. 19 20. 11 28. 3 
5. 33 13. 18 21. 10 29. 2 
6. 30 14. 17 22. 9 30. 1 
7. 28 15. 16 23. 8   
8. 26 16. 15 24. 7   

               Body ze soutěže se počítají jen pro závodníky s aktivním kódovým číslem AD SLČR. 
. 
      1.3. Kategorie         
 1.3.1. Myšáci     chlapci/dívky   2015 a mladší  

      1.3.2. U10   Přípravka  chlapci/dívky   2013, 2014 
      1.3.3. U12   Předžactvo  chlapci/dívky   2011, 2012 
      1.3.4. U14   Mladší žáci  chlapci/dívky   2009, 2010 
      1.3.5  U16   Starší žáci  chlapci/dívky   2007, 2008 

1.3.6  U18 a U21  Junioři  muži/ženy   2002 - 2006 

Poznámka:  
Junioři se vyhlašují bez rozdělení na U18 a U21, body do poháru v juniorech se 
přidělují bez rozdělení na U18 a U21. 

 
B. Termínová listina 
Všechny závody se uskuteční v Petříkově s pořadatelstvím dle jednotlivých závodů, 
viz. níže. Záměrem je uspořádat následující závody, případná změna bude oznámena 
v propozicích pro daný závod. 
  
So 14.01.2023  sjezdovka Petříkov u vleku  GS   SKI Petříkov  

So 25.02.2023 sjezdovka Petříkov u vleku GS  Tatran Litovel  

So 11.03. 2023  sjezdovka Petříkov FIS  GS  SKI Petříkov  
   současně mistrovství Olomouckého kraje kategorií U10+U12 
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C. Hodnocení 
1.1.   Způsob hodnocení: 
Závodníkům v jednotlivých kategoriích jsou přidělovány body za umístění 
v jednotlivých závodech dle stupnice – A1.2. 
1.2.   Do celkového hodnocení jednotlivců se započítá součet bodů za umístění ve 
všech odjetých závodech.  
1.3. Při dosažení stejného počtu pohárových bodů v celkovém hodnocení se o 
celkovém pořadí rozhoduje podle následujících kritérií: 

a) počet lepších umístění ve všech uspořádaných závodech  
b) umístění ve finálovém závodě 11.3.2022 

1.4. Při uskutečnění méně, než tří závodů v seriálu se do celkového hodnocení 
započítá celkový počet odjetých závodů. 
 
 
D. Podmínky účasti 
1. Závodník v kategorii U10 – JUN je přihlášen pouze online přihláškou 

prostřednictvím výsledkového portálu AD  v termínu stanoveném rozpisem závodu. 

2. Závodník v kategorii Myšáci je přihlášen pouze e-mailem na adresu pořadatele 
v termínu stanoveném rozpisem závodu. Závodníci v kategorii Myšáci ročníku 
2015 s platným kódem se přihlašují výhradně online přihláškou přes výsledkový 
portál AD. 

3. Záměr ÚAD je kontrolovat max. počet dovolených startů v kategoriích U10 a U12, 
viz SŘ ÚAD 2022/2023. 

4. Podmínka členství v SLČR a platné kódové číslo OSU AD SLČR, neplatí pouze pro 
kategorii  Myšáků  

5. Závodníci kategorií U10-U21 musí mít na sekretariátu OSU AD SLČR odevzdaný 
originál „Prohlášení závodníka“ nebo odevzdají tento dokument při prezentaci 
k závodu. 

6. Platná lékařská prohlídka. 

Za správnost výše zmíněných dokumentů odpovídá vysílající složka. 
      
 
E.  Výběr z Pravidel lyžařských závodů – závodí se dle platných Pravidel lyžařských 
závodů a SŘ SLČR 2022/23 s těmito doplňky a úpravami: 
1. Tratě nemusí být homologovány, jejich homologace je však doporučena.      
2. Při závodech může být použito bezdrátové měřící zařízení bez nutnosti 

elektronického času B. 
3. Při závodě není nutné zajistit ruční měření. 
4. V případě nezměřeného času jízdy je závodníkovi nabídnuta možnost opakované 

jízdy. Pokud závodník v rámci nezměřené jízdy je DNF nebo DSQ, není v souladu 
s PLZ náhradní jízda uznána za platnou. 
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F.  Různé 
1. Ve SLČR platí následující dokumenty, které se vztahují k organizování sportovní 

činnosti: 
 Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa, a. s. 
     č. 7720974223 (pojištění odpovědnosti, majetku, škod). 
 Pojistná smlouva s pojišťovnou VZP č. 1310001770 (úrazové pojištění      
    členů SLČR). 
 Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa, a. s. 
    č. 7720720473 (odpovědnost trenérů a cvičitelů SLČR) 

ČSN 01 8027 Značení a zabezpečení v zimním středisku 
2. Pořadatel jednotlivých závodů může vybírat startovné. Maximální výše 

startovného: 
členové SLČR po předložení platného průkazu člena SLČR 200,-Kč/start 
startovné nečlenů SLČR není omezeno  

3. Pořadatel musí v rozpisu závodu stanovit den a hodinu uzávěrky přihlášek  
4. Zveřejnění rozpisů závodů – výsledkový portál ÚAD SLČR  
5. Pořadatel může po schválení Soutěžním výborem změnit termín závodu a je 

povinen umístit rozpis závodu 7 dní před dnem závodu na internetových 
stránkách SLČR.      

6. Pořadatel může uspořádat současně závod i pro jiné věkové kategorie. 
7. Soutěž je řízena Soutěžním výborem ve složení:  

Komisař soutěže:      Oto Kaděrka 
Zástupce komisaře:   Pavel Zimmermann a Robert Kaděrka 
Komisař soutěže nebo jeho zástupce schvaluje rozpis závodu a při závodech: 

 určuje složení JURY 
 je členem JURY 
 provádí a zveřejňuje průběžné hodnocení poháru. 

8. Všechny závody Rychlebského poháru jsou zařazeny do kategorie závodů C.  
9. Umístění závodníků v poháru opravňuje čerpat výhody nákupu lyžařského 

vybavení s portfolia dovozce Bretton ( Lange, Dynastar,Rossignol). 
10. Po odjetí závodů v kategoriích Myšáci, U10 a U12 musí proběhnout přestavba 

trati. Nová trať je  společná pro kategorie U14-U21. Prohlídka trati po 
přestavbě trati je nutností.  

11. Závod může být odstartován až po odjetí alespoň jednoho předjezdce.  
12. Druhé kolo závodu v kategoriích U14-U21 může být uskutečněno ve stejné 

trati jako kolo první. 
13. Závodníci musí použít ochrannou přilbu jednolité konstrukce až po ušní partie 

určenou pro sjezdové lyžování. Měkké chrániče uší nejsou povoleny. 
14. Doporučeny jsou chrániče zad. 

 
Parametry lyží pro závod GS v kategorii U12: maximální délka lyže 168cm 
Parametry lyží pro závod SLG v kategorii U12: délka lyže minimálně 123cm 
Parametry GS lyží pro kategorie U18-U21 musí odpovídat alespoň požadavkům SŘ 
ÚAD SLČR pro lyže GS v kategorii U16.   
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G Losování 
1. Startovní pořadí každého závodu RP se v kategoriích U10-U21 losuje.  
2. Startovní pořadí v kategorii myšáků je společné pro dívky a chlapce, 

vyhlašování je však samostatné. V každém závodě RP je startovní pořadí 
v této věkové kategorii od nejmladšího závodníka/závodnice (st. pořadí 1) po 
nejstaršího. Rozhoduje pouze ročník narození. V případě více závodníků 
v ročníku se střídá pořadí systémem dívka/chlapec/dívka/… 

3. V každém závodě jsou v dané kategorii (U10-U21) vždy losováni všichni 
závodníci. 

4. Startovní pořadí druhého kola závodu v kategoriích U14-U21 je v každé 
kategorii  stejné jako v kole prvním.  

 
  
H Vyhlašování: 
Pořadatel je v každé kategorii povinen vyhlásit alespoň prvních 6 nejlepších 
závodníků. V kategorii myšáků se doporučuje vyhlásit všechny závodníky. 
V celkovém hodnocení RP se v každé kategorii vyhlašuje prvních 6 nejlepších 
závodníků. 
Kategorie juniorů se nevyhlašují samostatně pro U18 a U21.         


