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Příloha č. 3 k SŘ KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 2016 – 2017  

 
 
 

Směrnice 
soutěže „Valašský pohár 2017“ 

 
 

 

Pořadatel : 
 
Lyžařské kluby LK SKI Soláň a SK MEZ Vsetín ve spolupráci s lyžařskými areály Kyčerka, Karolinka a 
Razula pořádají seriál tří veřejných závodů (VEZ) ve sjezdovém lyžování. 

 
Soutěž je vypsána v upravených kategoriích:  
 
U 10 – chlapci a děvčata společně  (2007 a mladší) 
U 12 – chlapci a děvčata společně  (2005, 2006)  
U 14 – chlapci a děvčata společně  (2003, 2004)  
U 16 – chlapci a děvčata společně  (2001, 2002)  
Dospělí – ženy (2000 a starší),  
Dospělí – muži (2000 a starší), 
Masters A – muži  (1986 – 1962) 
Masters B – muži  (1961  a starší) 
Masters C – ženy  (1986  a starší) 
 

 
Seznam závodů: 
 

11.3.2017 Kyčerka SK MEZ Vsetín  1 x GS „C“ Valašský pohár 2017 

25.3.2017 Karolinka LK Ski Soláň PAR „C“ Valašský pohár 2017 

1.4.2017 Razula SK MEZ Vsetín 1 x GS „C“ Valašský pohár 2017 

 
 
Přihlášky:   dle rozpisu jednotlivých závodů  
 
Startovné: dle rozpisu jednotlivých závodů 
 
Podmínky: 
 
Do soutěže se započítávají body ze všech 3 závodů ( každý závod se boduje zvlášť). 
 
Do soutěže se započítává každý, kdo se zúčastní min. jednoho závodu. 
 
V případě odlišných (sloučených) kategorií v jednotlivém závodu, bude pořadí přepočítáno na 
vypsané kategorie soutěže podle dosaženého času (všichni jedou ve stejné trati). Průběžné celkové 
pořadí v soutěži bude po prvním a druhém závodu zveřejněno v krajské sekci na webu SLČR. 
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Stanovení pořadí v paralelním závodu : 
Při paralelním slalomu rozhoduje o pořadí závodníků poražených v jednotlivých kolech vyřazovací 
části lepší čas dosažený v kvalifikaci. 
 
 
Stanovení celkového pořadí Valašského poháru při rovnosti bodů : 

V případě rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí Valašského poháru váha lepšího dosaženého 

výsledku v jednotlivých závodech a to v pořadí : 

1.) Razula, 2.) Kyčerka,  3.) Karolinka 

 
 
 
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. 

 
 

 

 
Různé:  
 
Výsledky jednotlivých závodů vyhlašuje pořadatel příslušného závodu v kategoriích dle vydaného 
rozpisu jednotlivého závodu. 
 
Po ukončení posledního závodu budou vyhlášeny celkové výsledky soutěže, nejlepší tři v každé 
kategorii obdrží diplomy a poháry. 

 

 

 
Schváleno Radou KOSÚ AD ZK dne 28.11.2016                     za správnost:      Ing. Michal Trhlík 

     předseda KOSÚ AD ZK 

 


