
  KRAJSKÝ SVAZ LYŽAŘŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 

  Krajský odborný sportovní úsek alpských disciplín 

                           Jihočeský svaz alpského lyžování, z.s.     

 sídlo: U Tří lvů 296/8, 370 01 České Budějovice  

 e-mail: kosuadjck@seznam.cz 

 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2017 – 2018 

pro závody kategorie „B“ a „C“ 

vypsané KOSÚ AD Jihočeského kraje ve spolupráci s  

Jihočeským svazem alpského lyžování, z.s.    

 

1. Tento soutěžní řád byl schválen KOSÚ AD JčK dne 19.10.2017 v Č. Budějovicích 

po připomínkovém řízení k 1.12.2017.  
 

2. Úvodní ustanovení: 

 

Soutěžní řád vydaný Krajským odborným sportovním úsekem alpských disciplín 

Krajského svazu lyžařů Jihočeského kraje (dále  KOSÚ AD KSL Jihočeského kraje) ve 

spolupráci s Jihočeským svazem alpského lyžování, z.s. (dále JSAL) obsahuje 

upřesňující ustanovení týkající se sportovní činnosti spojené s organizací a účastí na 

závodech kategorie „B“ a „C“ vypsaných KOSÚ AD KSL Jihočeského kraje a 

pořádaných na území Jihočeského kraje včetně rakouského střediska Hochficht a 

německého Mitterdorf v závodním období sezóny 2017 – 2018. 

Cílem soutěžního řádu je vytvořit pro jednotlivé věkové kategorie závodníků ucelený 

systém soutěže, za účelem srovnání sportovních výkonů.  

 

3. Pravidla lyžařských závodů: 

 

Pro pořádání, účast a průběh závodů platí Pravidla lyžařských závodů (dále PLZ) platná 

od 1. 12. 2016 a Soutěžní řád OSÚ AD SLČR 2017 – 2018. 

 

Zvláštní pravidla pro pořádání společného závodu ve více kategoriích:  

 

V případě, že se závod jede ve více kategoriích, přičemž pro žákovskou kategorii je 

závod vyhlášen jako závod kategorie B (UKZ), pro mladší ročníky jako závod 

kategorie C (PAP) a pro Dospělé a příchozí neregistrovanou mládež jako závod 

kategorie C (VEZ), platí, že jako první v I. kole do závodu startuje kategorie U14 

dívky, po ní U16 dívky, následují U14 chlapci a U16 chlapci. Teprve po nich startuje 

kategorie U10 dívky, následuje U10 chlapci, U12 dívky a U12 chlapci v rámci závodu 

PAP. Nakonec do závadu startuje kategorie Dospělí v rámci závodu VEZ, a to nejprve 

ženy, po nich muži. Případně před nimi může startovat rovněž v rámci závodu VEZ 

neregistrovaná mládež všech věkových kategorií (U10, U12, U14 a U16).  

 

V závodech upořádaných ve dvou kolech platí pro závod UKZ pravidlo, že startovní 

pořadí pro II. kolo se určuje společnou výsledkovou listinou I. kola kategorií U14 a U16 
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samostatně dívky a samostatně chlapci, přičemž prvních třicet závodníků startuje v 

obráceném pořadí a ostatní po nich následují. Po odjetí závodu UKZ, startuje II. kolo  

závodu PAP (U10, U12), po odjetí II. kolo závodu VEZ pro Dospělé a neregistrovanou 

mládež U10, U12, U14 a U16. Účastníci závodů PAP a VEZ, mohou startovat ve II. 

kole ve stejném pořadí jako v kole I.  

 

Dívky a chlapci mají zpravidla vlastní trať. Výjimka z pravidla může být povolena dle 

povětrnostních podmínek, počtu startujících nebo prostorových podmínek na sjezdovce. 

Výjimka musí být po dohodě Jury oznámena nejpozději jednu hodinu před pořádáním 

závodu.  

V závodu kategorie C přípravky U10 se nad rámec §607.3 Pravidel lyžařských závodů 

umožňuje start ročníku 2010 za podmínky, že tito závodníci jsou členy SLČR, mají 

přiděleno kódové číslo a podepsané prohlášení závodníka. 

 

Pro závody kategorie C přípravky U10, předžactva U12, mladšího žactva U14 a 

staršího žactva U16 platí, že přednost na startu mají závodníci, kteří jsou členy SLČR, 

mají přiděleno kódové číslo a podepsané prohlášení závodníka. Ostatní závodníci dané 

věkové kategorie z řad veřejnosti startují až po nich v rámci doprovodného závodu 

VEZ. U kategorie přípravky U10 a předžactva U12 dále platí, že závodníci jsou do 

závodu nasazováni vždy od nejmladšího startujícího závodníka.  

 

Pořadí jednotlivých pravidel je dáno pořadím jejich uvedení v textu SŘ. 

 

Tabulka kategorií závodníků s ročníky narození účinná pro AD v sezoně 2017/2018 

kategorie 
 

Roč. narození 

U 10 přípravka 2008 a ml. 

U 12 předžactvo 2006 – 2007 

U 14 ml. žactvo 2004 – 2005 

U 16 st. žactvo 2002 – 2003 

U 18 ml. junioři 2000 – 2001 

U 21 junioři 1997 - 2001 

Dospělí  2001 a starší 
 

 

4. Rozpis závodů: 

 

 

DATUM (**) 
 

 

MÍSTO/ZÁVOD 

 

DISCIPLÍNA 

 

KATEGORIE 

(**) 

 

POZNÁMKA 

23.12.2017 ZADOV 

nebo  

Mitterdorf 

(GER) 
(*) 

Alpská komb.  

GS/SL 

U10  - PAP 
U12  - PAP 
U14 – VEZ 
U16 – VEZ 
Dospělí a 

neregistrovaná 

mládež - VEZ 

SK PÍSEK 

 



 

7.1.2018 

 

LIPNO 

SKI Camp 

GS U10  - VEZ 
U12  - VEZ 
U14 – VEZ 

U16 – VEZ 

Dospělí a 

neregistrovaná 

mládež - VEZ 

 

SC LIPNO 

SK CHLUM 

ST BUDWEIS 

10.2. – 11.2.2018 

 

LIPNO 

Kramolínský 

obřák a slalom 

GS 

SL 

U10  - PAP 
U12  - PAP 
U14 – UKZ 

U16 – UKZ 

Dospělí a 

neregistrovaná 

mládež - VEZ 

 

SC LIPNO 

SK CHLUM 

ST BUDWEIS 

24.2. – 25.2.2018 Hochficht 

(AUT) 

 

Krajský přebor  

GS 

SL 

U10  - PAP 
U12  - PAP 
U14 – UKZ 
U16 – UKZ 
Dospělí a 

neregistrovaná 

mládež - VEZ  
 

SK MATY 

 

(*)       podle sněhových podmínek  
(**)     změna termínu a kategorie závodu vyhrazena - upřesní každý pořadatel v propozicích 

  

Účast na závodech, vyhodnocení: 

 

Závody kategorie B (UKZ) a kategorie C (PAP): 

 platný doklad o členství SLČR platná závodní licence (zaplacené kódové číslo) 

 platný průkaz závodníka s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku 

 odevzdané „prohlášení závodníka“ na sekretariátu OSÚ AD SLČR 

Pro veřejné (VEZ) závody kategorie C: 

 strat nečlenů SLČR je možný 

 podmínkou účasti na závodě je podepsání „Prohlášení závodníka“ a jeho 

odevzdání v závodní kanceláři pořadateli závodu; u nezletilých závodníků musí 

být „Prohlášení závodníka“ podepsáno zákonným zástupcem (rodič). 

 

Vyhodnocení výsledků jednotlivých závodů musí 

být provedeno minimálně v souladu s bodem č. 7 

Krajský přebor 2017/2018 tohoto SŘ. Ze strany 

pořadatelů je přípustné vyhlašování výsledků 

jakkoli rozšířit. 

 

5. Přihlášky, startovné, losování 

 

Přihlasit závodníka na závody PAP a UKZ lze pouze přes webový portál OSÚ AD 

SLČR "výsledky" http://vysledky.czech-ski.cz/zavody  

 



 

Způsob přihlašování na závody VEZ, čas losování a výše startovného, bude zveřejněn 

v jednotlivých rozpisech závodů. Rozpis musí být zveřejněn v souladu bodu 7.12. SŘ 

OSÚ AD SLČR. V přihlášce na závody VEZ musí být uvedeno rodné číslo závodníka 

bez lomítek. 

 

Doporučené startovné: 

 závody B dospělí 250,- Kč 

 žactvo 250,- Kč 

 závody C přípravka U10 a předžactvo U12 200,- Kč 

 závody VEZ dle uvážení pořadatele 

 

6. Jihočeský pohár 2017/2018 

 

V rámci podpory rozvoje lyžování v Jihočeském kraji je jako dlouhodobá soutěž pro 

všechny kategorie vypsán „Jihočeský pohár 2017/2018“. Soutěžní výbor tvoří členové 

Rady KOSÚ AD JčK. 

 

Rozpis závodů je uveden v bodě 4. SŘ. Výsledky jednotlivých závodů vyhlašuje 

pořadatel příslušného závodu v kategoriích dle rozpisu závodu. Po ukončení posledního 

závodu budou vyhlášeny celkové výsledky soutěže; nejlepší tři v každé kategorii obdrží 

diplomy a poháry.  

 

Soutěž je vypsána pro obě pohlaví kategorií:  

- U10 a U12, kteří startovali na soutěžích PAP  

- U14 a U16, kteří startovali na soutěžích UKZ 

- Dospělé závodníky, kteří startovali na soutěžích VEZ včetně nečlenů SLČR 

 

Do soutěže se započítává každý, kdo se zúčastní minimálně jednoho závodu. 

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí Jihočeského poháru 2017/2018 

lepší dosažený výsledek v pořadí závodů: 

1. Hochficht (Krajský přebor), 2. Kramolínský obřák, 3. Zadov, 4. Skicamp 

 

Bodová stupnice bodů za umístnění: 

 

1. – 50b. 6. – 30b. 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.   

 

7. Krajský přebor 2017/2018 

 

Krajský přebor 2017/2018 je vyhlášen jako mistrovská soutěž. Závody krajského 

přeboru se započítávají do Jihočeského poháru 2017/2018.  

 

Pokud závod dokončí méně než dva závodníci KOSÚ AD JčK, přeborník kraje se 

nevyhlašuje. Výsledky jednotlivých závodů (PAP, UKZ a VEZ) vyhlašuje pořadatel 

krajského přeboru v kategoriích dle rozpisu (U10, U12, U14, U16 a Dospělí) pro každé 



 

pohlaví zvlášť. Nejlepší tři závodníci KOSÚ AD JčK v každé kategorii obdrží diplomy 

a poháry.  

 

 

8. Zpracování výsledkových listin a zpráv ze závodu: 

 

Pořadatelé závodů kategorie B (UKZ) a C (PAP) zpracují výsledky v souladu s čl. 7.14, 

7.16 a 7.17 SŘ OSÚ AD SLČR. 

Výsledky závodů kategorie C vypsané jako veřejné závody (VEZ), jsou zasílány na 

eSki.cz a zároveň na kosuadjck@seznam.cz. ve standardní datové podobě a "pdf".  

U závodů kategorie C (bez technického delegáta) zpracuje ředitel závodu v souladu s 

čl. 7.3 SŘ OSÚ AD SLČR zprávu o jeho průběhu, kterou zašle emailem do tří 

pracovních dnů od skončení závodu  na kosuadjck@seznam.cz (KOSÚ AD KSL 

Jihočeského kraje) 

 

9. Přílohy: 

 

Příloha č. 1 - parametry tratí v Jihočeském kraji + středisko Hochficht (Rakousko) 

Příloha č. 2 - doporučené slalomové sestavy 

 

10. Schváleno Radou KOSÚ AD KSL Jihočeského kraje dne 19.10.2017 se zapracováním 

připomínek k 1.12.2017.  

Za správnost: Mgr. Ondřej Janoušek, pověřený člen Rady 

 

Příloha č. 1: Parametry tratí v Jihočeském kraji + Hochficht (AT) 

Jako stěžejní pravidlo pro určení počtu bran je brána norma, že v OS pro kategorii Žáci nesmí 

být vzdálenost mezi točnými brankami větší než 25 metrů. Žlutě označené tratě neodpovídají 

parametru, kdy musí být počet bran OS v rozsahu od 13% do 18% převýšení. Zde je nutno žádat 

pro každý závod UKZ a UZD technického delegáta o udělení výjimky.  

 

Závodní trať - popis  Parametry trati Min-Max počet točných branek pro 13%-18% převýšení 

  

Start 

n.v. 

Cíl 

n.v. 

Přev. 

(m) 

Délk. 

(m) Č.homolog. 

min. 

poč. 

bran 

bran 

do 

min. 

13% k 

převýš 

tyč-

tyč 

23o 

(m) 

max. 

poč. 

bran 

bran 

domax 

18% k 

převýš 

po 

spád- 

nici 

(m) 

tyč-

tyč 

23o 

(m) 

tyč-

tyč 

45o 

(m) 

Zadov - Kobyla (U můstků)  

od vrchlu k cíli u nástupu na lanovku 1095 955 140 636 

SLČR (OS) 

086/02/11 26 18,6% 26,34 26 18,6% 23,56 26,34 33,32 

Kubova Huť - Pod Obrovcem  

od vrchou k nástupu na vlek 1095 985 110 512 

SLČR (SL) 

088/01/11  21 19,1% 26,02 21 19,1% 23,27 26,02 32,91 

Kubova Huť - Střecha od vrcholu 

k cíli u klubovny (strojovny vleku) 1125 995 130 600 

SLČR (SL) 

032/02/97  24 18,5% 26,83 24 18,5% 24,00 26,83 33,94 

Kramolín - Promenádní  

od vrcholu k cíli u měřící boudy 890 740 150 770 

FIS (SL) 

11210/01/14 31 20,7% 26,9 31 20,7% 24,06 26,9 34,03 

Kramolín č.5 - Střecha  

od vrcholu k nástupu na lanovku 898 708 190 894 

FIS (SL) 

11209/01/14 37 19,5% 26,31 37 19,5% 23,53 26,31 33,28 
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Pozn.: Uvedené vzdálenosti jsou rozestupy od brány k bráně po spádnici, a rozestupy 

točná tyč - točná tyč s přesazením bran 23o a 45o od spádnice. Závody kde startují 

závodníci od přípravky po dospělé by neměly být postaveny na vzdálenost tyč-tyč menší 

než 24 m, kdy tato vzdálenost tyč-tyč by nemělá být větší než 25 m. Pro závody UKZ lze 

hraniční maximální vzdálenost 25 m navýšit pouze se souhlasem technického delegáta. 
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Hochficht - Od horní stanice   

Rehberg 6 k parkov. Wenzelwieze 5  1050 960 90 495 xxxx 20 22,2% 26,35 20 22,2% 23,57 26,35 33,33 

Hochficht - Zwieselberg 7a  

od vrcholu k cíli za 1.hranou 1145 992 153 600 

FIS (OS-

zkrácená) 

9979/12/10  24 15,7% 26,83 26 17,0% 22,22 24,84 31,42 

Hochficht - Zwieselberg 7a  

od vrcholu k cíli dole 1145 875 270 985 

FIS (OS) 

9979/12/10 40 14,8% 26,86 45 16,7% 21,41 23,94 30,28 

Hochficht - Zwieselberg 7a  

od 1.hrany k cíli dole 1045 875 170 505 

FIS (SL) 

9980/12/10 23 13,5% 23,52 28 16,5% 17,41 19,46 24,62 

Hochficht Reischeberg 3  

z vrcholu k začátku Wenzelwieze 5 1260 1010 250 940 

FIS (OS) 

10874/02/13 38 15,2% 26,94 42 16,8% 21,86 24,44 30,91 

Hochficht Reischeberg 3  

z vrcholu k parkovišti Wenzelwieze 

5 1260 960 300 1198 

FIS (OS) 

10874/02/13 49 16,3% 26,79 51 17,0% 23,04 25,76 32,58 

Hochficht Reischeberg 3  

od 1. zlomu k horní stanici Rehberg 6 1200 1050 150 540 

FIS (SL) 

10875/02/13 22 14,7% 26,25 25 16,7% 20,77 23,22 29,37 

Hochficht Stierwiese 2a (školní)  

start (budka) cíl (měřící budka) 1120 995 125 560 xxxx 23 18,4% 26,08 23 18,4% 23,33 26,08 32,99 

Mitterfirmiansreut Černá za silnicí 

start (budka) cíl u nástupu na vlek 995 880 115 405 xxxx 16 13,9% 26,63 19 16,5% 20,25 22,64 28,64 

Monínec start zcela na vrcholu  

cíl před mostem přes silnici 695 545 150 485 

SLČR (OS) 

089/01/11 20 13,3% 25,83 25 16,7% 18,65 20,85 26,38 



 

Příloha č. 2: Doporučené slalomové sestavy 

Pro sezonu 2017/2018 pro závody UKZ a PAP pořádané dle tohoto soutěžního řádu platí 

vzdálenost mezi dvěmi točnými tyčemi 7 - 10 metrů !!!  

(níže uvedená vzdálenost 7 - 11 metrů platí jen na žákovských závode pod hlavičkou FIS.) 

 

Slalomové sestavy (jednotyčový SL) STANDARDNÍ, určené pro závody PaP, UKZ, UZD, FIS

Slalomové sestavy (jednotyčový SL) ATYPICKÉ, určené pro závody FIS-Národní Mistrovství, EP, SP

VlásenkaVertikála  (může být i vícenásobná)

Vertikála

(může být i vícenásobná) 

opačně najížděná

Vlásenka 

najížděná jako 

standardní brána

Vlásenka 

opačně najížděná

Banán

Dosp
ělí 

12 –
 1

8 m

D
os

pě
lí 

6 
– 

13
 m

0,75 – 1 m

4
 –

 6
 m

Žáci 
12 –

 1
5 m

Ž
ác

i 7
 –

 1
1 

m

4 – 6 m

Vertikála 

(může být i vícenásobná)

najížděná i vyjíždná

na dvojtyč


