
X. ročník Amer fun cup 2015 
Soutěžní řád X. ročníku Krkonošského poháru Královéhradeckého kraje 

www.amerfuncup.cz 
 
Kategorie: přípravka dívky a chlapci (ročník 2007,2006,2005) 

předžáci a předžákyně (ročník 2004, 2003) 
 

Disciplíny:     9x obří slalom či kombinovaný závod (1 kolo) jednotlivci 
                         
 
Termíny:         Místo konání            Disciplína  Pořadatel 
10.1 - 11.1   Černý důl  2 x KZ  SK Janské Lázně 
24. – 25.1.   Herlíkovice  2 x OSL  Spartak Vrchlabí 
21. – 22.2.       Pec   2 x OSL  Slovan Pec 
7.3. - 8.3.              Medvědín       	  	   	   2 x OSL  ST.Sv.Petr 
28.3.2015 (sobota)   Stoh - Finále             1 x OSL                                
29.3.2015 (neděle)   Stoh                1 x KZ – nezapočítává se již do série 
   
Podmínky účasti v závodě:  
- platný doklad o členství v SLČR 
- průkaz závodníka s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku 
- odevzdané prohlášení závodníka/závodnice k registraci pro starty na závodech v alpských disciplínách SLČR. 
 
Losování: 
- první závod bude losován pouze podle kategorií ze všech přihlášených závodníků 
- od druhého závodu bude losována vždy první patnáctka podle průběžného celkového pořadí jednotlivců v dané 
kategorii a dále budou závodníci nasazeni podle průběžného pořadí série. 
 
Technická opatření: 
-závodník musí použít ochranou helmu jednolité konstrukce až po ušní partie. Soutěž doplňuje Soutěžní řád 
alpských disciplín 2014/2015 a pravidla LZ. 
 
Vyhodnocení soutěže: 
Do celkového pořadí se započítává 6 nejlepších dosažených výsledků  z 9 plánovaných závodů jednotlivců. Účast 
ve finálovém závodě je povinná pro hodnocení závodníka (závodnice) v celkovém pořadí. V případě, že se odjede 
z důvodu nedostatku sněhu nebo nepříznivých klimatických podmínek méně než 7 závodů, do celkového pořadí se 
bude započítávat 5 výsledků.  
Při rovnosti bodů (1-10 místo) v celkovém hodnocení rozhodnou o umístění body z dalšího (z dalších) závodu, 
dále lepší umístění, poté los(lepším umístěním se rovněž rozumí dokončení závodu na nebodovaném místě). 
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. 
Body ze soutěže se počítají jen od závodníků s českým kódovým číslem. 
 
Propozice jednotlivých závodů: 
Zajišťuje pořadatel jednotlivých závodů série. Přihlašování na závody doporučujeme pouze elektronickým 
formulářem.  
 
Ceny:  
Každý závod bude vyhlášen samostatně od 1. do 10. místa v každé kategorii. 
1. - 3. místo pohár nebo medaile, věcná cena, diplom 
4. - 10. místo věcná cena, diplom 
 
 



 
Vyhlášení soutěže jednotlivců o závodní lyže Atomic či Salomon: 
Soutěž jednotlivců bude vyhlášena v každé kategorii samostatně.  
Ceny pro vítěze bodování jednotlivců: (pro každou kategorii) 
1.- 3. místo pohár, kombinéza, smlouva s fy Amer, diplom 
4.- 10. místo medaile, věcné ceny, diplom 
 
 
Startovné : 
200,- Kč za závodníka a jeden závod nebo 350,- Kč za oba závody 
 
Měření a zpracování výsledků: 
Kompletní časoměrný servis a zpracování výsledků zajišťuje firma Danutiming.cz homologovanou časomírou 
Tag Heuer.  
Měření probíhá na strojích Tag Heuer CP 540 (č.FIS homologaceTAG.001.01) a CP 540 (č.FIS homologace 
TAG.070.08) 
 
Přihlášky: 
Vždy na jednotlivé závody samostatně dle propozic nebo vyplněním elektronické přihlášky na jednotlivé závody, 
které jsou k dispozici na stránkách www.amerfuncup.cz (doporučeno). 
Kontaktní adresa: 
eSki.cz s.r.o. 
AMERFUNCUP 2015 
Bedřichov 137 
543 51 Špindlerův Mlýn 
Mobil:  +420 608 555 088 
e-mail:danuta@eski.cz 
www.amerfuncup.cz 
Při finálovém víkendu proběhnou zajímavé doplňkové akce. V průběhu celé série možnost testování a 
objednávání závodních lyží Salomon a Atomic. 
Ve Špindlerově Mlýně, dne 01.11.2014 
Danuta Štrougalová  
Skype: danutka1107 


