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S O U T Ě Ž N Í   ŘÁD   2011/2012      -    OSÚ AD SLČR. 
Preambule.  

Tento SŘ vydaný  OSÚ AD SLČR obsahuje ustanovení týkající se sportovní činnosti spojené s organizací a 
účastí na závodech v působnosti OSÚ AD SLČR a  v závodním období  2011 – 2012. Dále tento SŘ obsahuje 
doplňky Pravidel lyžařských závodů, změny a doplňky jiných řádů a další závazná ustanovení.                                            
1.    Body za sportovní výkon.      
Sportovní výkony závodníků v alpských disciplínách jsou OSÚ AD SLČR v jednotlivých závodních obdobích 
komplexně zpracovávány a vyhodnocovány. Způsob hodnocení je obsahem tohoto SŘ. 
Body za výkon vyjadřují zpoždění za nejlepším závodníkem v jednotlivých kategoriích a závodech převedené 
do číselné - bodové hodnoty. Pro srovnání jednotlivých disciplin jsou vždy před závodním obdobím vydány  
“F“ konstanty pro jednotlivé discipliny. 
 

Konstanty "F" pro závodní období   2011 - 2012 :  
    

SL Slalom 610 SJ Sjezd 1 330 
OS Obří slalom 870 SC Super kombinace 1 130 
SG Super obří slalom 1 060    

  
1.1  Výpočet bodů ze závodu. 
Body za výkon v alpských závodech se vypočítají podle vzorce : 
P=(Tx/To – 1)  × F 
P – body závodníka ze závodu 
Tx – čas závodníka ve vteřinách 
To – čas vítěze ve vteřinách 
F – 60/ (Cm-1) 
P se zaokrouhluje na 2 desetinná místa 
F je konstanta pro jednotlivé disciplíny 
Cm je konstanta, která představuje podíl průměrného času (ze zvoleného počtu závodů), děleného časem vítěze. 
Uvažuje se proto různá pro jednotlivé disciplíny. Stanovenými  konstantami se vypočítají před závodním 
obdobím konstanty “F“ pro jednotlivé  závody a zaokrouhlí se na nejbližší desítku.  
                                                                                                      
1.2     Listina bodů (LB) a Žebříček závodníků (ŽZ).     

    LB a ŽZ závodníků musí obsahovat :                                                                                                                  
    kód   závodníka/příjmení/ jméno/ročník nar./KOSÚ/klub a body za             
    výkon/umístění FIS,CZE, ve SJ, SL, OS, SG, SC a součet dvou lepších bodových   
    hodnot závodníka. Žactvo nemá FIS, SJ,SC.  
    V  ŽZ jsou uvedeni závodníci v pořadí součtu dvou lepších disciplin.  

1.2.1   Věkové kategorie pro rok 2011/201 a rok 2012/2013. 
       
 Věkové kategorie :     
                               2011 - 2012                                 2012 - 2013  
přípravka 7 -  9 let 2005 - 2003 U  10 10 let a ml. 2003 - a ml.
předžactvo 10 - 11 let 2002 - 2001 U 12 11 - 12 let 2002 - 2001
mladší žactvo 12 - 13 let 2000 - 1999 U 14 13 - 14 let 2000 - 1999
starší  žactvo 14 - 15 let 1998 - 1997 U 16 15 - 16 let 1998 - 1997
mladší junioři 16 - 17 let 1996 -1995 U 18 17 - 18 let 1996 - 1995
starší  junioři 18 - 20 let 1994 - 1992 U 21 19 - 21 let 1994 - 1992
muži, ženy 16 let a star. 1996 a star. Licenční záv. 17 let a st. 1996 a star. 
masters A muži 31 - 55 let 1981 - 1957 MAS - A muži 31 - 55 let 1982 - 1958
masters B muži 56 let a star. 1956 a star. MAS - B muži 56 let a st. 1957 a star. 
Masters C ženy 31 a star. 81 a star. MAS - C ženy 31 let a st. 1982 a star. 
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1.2.2 LB jsou vydávány jako podklad, pro losování a hodnocení závodů a to pouze v elektronické podobě, 

pro potřeby pořadatelů v abecedním uspořádáním. Termíny jednotlivých vydání LB jsou uvedeny 
v kapitolách jednotlivých kategorií. 

1.2.3  ŽZ  jsou vydávané pro potřeby oddílů, klubů, územních celků a trenérských rad 
v elektronické podobě, závodníci jsou seřazeni podle součtu bodů 2 lepších závodů. Termíny 
jednotlivých vydání ŽZ jsou uvedeny v kapitolách jednotlivých kategorií.  

             Oprávnění ke startu v příslušné kategorii mají závodníci, kteří jsou narozeni 1.1. až 31.12. stanoveného     
            ročníku. Oprávnění začíná počátkem závodního období (tj.1.7.) i když závodník ještě nedovršil  
           stanovený věk. Závodníci juniorské kategorie  startují v kategorii dospělých. Závodníkům r.1996 bude  
            pro LB FIS započítáno prvních 25 startů mimo discipliny sjezd a super obří slalom. Na další výsledky  
            nebude brán zřetel.          
1.2.4 Údaje uvedené v LB  a  ŽZ : 

Kódové číslo závodníka, příjmení, jméno, ročník narození, oddílová/klubová příslušnost, územní celek, 
body v jednotlivých závodech, pořadí v jednotlivých závodech a kategoriích, součet bodů 2 lepších 
disciplin. 

1.2.5 Podmínkou pro zařazení do LB – FIS/CZE je přihlášení závodníka a zaplacení příslušného poplatku  
850,-Kč(700,- FIS  + 150,-Kč CZE) do 30.5. daného roku. Noví závodníci musí současně odevzdat 
“Athlete´s declaration“ v anglické verzi, na sekretariát OSÚ AD. Od 1.7. se tento poplatek zvyšuje na 2 
000,-Kč s uvedením závodníka až v další platné listině FIS. Na expresní vyřízení je stanovena částka  5 
000.- Kč. 

           Formuláře najdete na www.czech-ski.-com, alpské discipliny, dokumenty (závodníci), pod názvy: 
„ Prohlášení závodníka FIS “ 
„ Úhrada FIS bodů a kódových čísel ČR“ 

1.2.6 Podmínkou pro zařazení do LB  a  ŽZ – CZE – ve všech kategoriích, je přihlášení závodníka  a 
zaplacení   příslušného poplatku 150,-Kč, odevzdání “Prohlášení závodníka“ na sekretariát OSÚ AD do 
30.6. daného roku. Od 1.7. se tento poplatek zvyšuje na  300,-Kč. Nově zařazovaní závodníci se mohou 
přihlašovat v průběhu celého roku za poplatek 150.-Kč. Formuláře najdete na www.czech-ski.-com, 
alpské discipliny, dokumenty (závodníci), pod názvy: 
„ Prohlášení závodníka verze ČR“ 
„ Úhrada FIS bodů a kódových čísel ČR“   

1.2.7 Druhý ročník juniorské kategorie neplatí poplatek za FIS body, podmínkou je uhrazení FIS bodů 
v předcházejícím roce.  Závodník ale musí být přihlášen klubem do 30.5.   

1.2.8 V souladu s IWO 2008 čl. 203 a 204.2 budou členové SLČR uvedeni v seznamu závodníků s licencí 
FIS/CZE.  

1.2.9 Pro výpočet a uznání bodů FIS platí v plném znění “Pravidla FIS bodů 2011/2012.                               
Viz.  czech-ski.com/alpské discipliny, dokumenty. 

Pro zpracování ŽZ a jednotlivých LB je rozhodující výkon, kterého závodník dosáhl v závodě. Tento výkon je 
měřen v časových jednotkách a pro potřeby dalšího zpracování je převáděn na body ze závodu a k těmto 
bodům se dále připočítává přirážka ze závodu. K tomuto účelu je nutno provést výpočty uvedené 
v následujících kapitolách. 
1.2.10   Prodloužení – Prolongace bodů  - důležité upozornění. 
V případě, že závodník z vážných důvodů nemohl startovat, musí požádat prostřednictvím  sekretariátu OSÚ 
AD SLČR o prodloužení platnosti bodů FIS a OSÚ AD SLČR. 
Žádost musí být písemná, doložená příslušným dokladem (např.lékařskou zprávou) a doručena obratem, 
nejpozději do termínu 15.4. běžného roku. Bez této žádosti nebude prodloužení bodů realizováno. Takto 
uznané body z uplynulého závodního období jsou zatíženy jednoduchou přirážkou. Žádosti o prodloužení – 
prolongaci  platnosti bodů schvaluje sekretariát,případně Rada OSÚ AD SLČR. 
1.2.11   Statut zranění, (Injuri status). 
Statut zranění pro přiznání bodů FIS, bude uznán pokud žadatel nestartoval po dobu 8 měsíců mezi datem 
zranění a prvním startem. A nemá v sezoně více jak 5 startů v disciplině nebo 15 startů. Podmínkou je 
registrace jako “aktive“.  . Viz. Pravidla FIS-Body 2011-2012. 
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1.2.12    Identifikace,  označení bodů podle – Upřesnění FIS body 2011-2012. 
 

* BL, základní listina sezony 
# chráněný status zranění podle čl. 4.2.1.4 
+ závodníci pouze s jedním výsledkem v disciplině v uplynulém období  
  podle čl. 4.2.1.2 (+20%) 
> závodníci, kteří nedosáhli žádného výsledku v disciplině v uplynulé sezóně 
  podle čl. 4.2.1.3 (+50%) 

           - zranění, ale platné body 
           C potvrzení bodů 
Platnost jednotlivých LB je uvedena v tomto SŘ čl. 4.4.1  
 
 1.3     Přirážka ze závodu 

Přirážka ze závodu charakterizuje kvalitu uspořádaného závodu. Podmínku pro výpočet přirážky ze 
závodu je minimální počet 5 závodníků v cíli závodu. 
Výpočet se provádí podle dále uvedených zásad, včetně uplatnění zápočtu    
 maximálních bodových hodnot.  Za výpočet přirážky ze závodu odpovídá technický delegát. 

1.3.1 Výpočet přirážky ze závodu  
Výpočet přirážky ze závodu se provádí tak, že z oficiální výsledkové listiny, se vybere   
 mezi prvními deseti(10), 5 závodníků s nejlepšími body z platné LB/ŽZ. Tento součet se označí jako 
Suma “A“, dále se sečtou body závodníků, kteří v závodě odstartovali a tento součet se označí jako 
Suma “B“. Od těchto součtů se odečte součet bodů ze závodu  závodníků, kteří se umístili na 1. až 10. 
místě ve výsledkové listině a tento součet se označí jalo Suma “C“. 
Přirážka ze závodu se vypočte podle vzorce (A + B – C) : 10 
Pokud je vypočtená přirážka mínusová, nebo menší než minimální přirážka uvedena v článcích 1..2 a 
1.3.3 minimální přirážka, platí minimální přirážka. 
 

1.3.2    Minimální přirážka - dospělí                                                                          
Kategorie závodu : Hodnota "Z"  Level  Minimum 
Mistrovství ČR/FIS : dle  FIS  dle FIS  8 
Závody FIS /     MČRJ, CIT, UNI  dle  FIS  dle FIS  9 
Vstupní závody FIS /            ENL dle  FIS  dle FIS  40 
Vstupní závody OSU AD /   UZD  Snížený VR (čl.6.16) -  50 
      
1.3.3   Minimální přirážka - žactvo 

 
     

 Kategorie závodu :     Minimum 
Mistrovství ČR                 MČRŽ     0 
Republikové závody          RKZ     1 
Závody územních celků     UKZ     10 
Vstupní závody žactva         Snížený VR (čl.6.16)   50 
  
1.3.4    Bodová korektura “z“. 
Bodová korektura pro jednotlivé závody se používá v kategorii dospělých a juniorů a nazývá se                
korektura “z“. 
Před každým vydáním LB FIS jsou přiděleny závodníkům na 1.-30. místě světového pořadí body v hodnotách  
0 - 5,99 bodů. Výše vlastní korektury je rozdíl mezi skutečnými body FIS  závodníka na 31. místě a šesti (6) 
body. Tato korektura se mění v každé LB FIS podle momentálního stavu. Korektura upravuje vypočtenou 
přirážku tak, že její kladné hodnoty se odečítají (tj.zlepšují přirážku), záporné přičítají (zhoršují přirážku). 
1.3.4.1   Bodová korektura  “Level“. 
Bodová korektura Level je vydávána s každou listinou bodů  LB FIS pro jednotlivé discipliny a kategorie. Její 
hodnota se připočítá k vypočtené přirážce ze závodu. 
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1.3.5    Maximální bodové hodnoty 
Maximální bodové hodnoty se užívají při výpočtu přirážky ze závodu ve všech případech, když body za výkon 
závodníka, který je uvažován pro výpočet přirážky ze závodu přesahují níže uvedené hodnoty :  
   

SL Slalom 145 SJ Sjezd 310 
OS Obří slalom 200 SC  Super kombinace 250 
SG Super obří slalom 250   

      
1.3.6  Podmínky pro výpočet bodů za výkon v UKZ a UZD ve zvláštních případech 

V případě, že  v Sumách “A“ + “B“ do výpočtu nebude dostatečný počet 5 závodníků s platnými body, 
doplní se potřebný počet podle maximálních bodových hodnot článek 1.3.5. Suma “C“ jsou body ze 
závodu, které jsou vypočteny podle článku 1.1, se nemění. 
Příklad : - závodu se zúčastní  2 závodníci s platnými body v LB/ŽZ (menšími než maximální 
hodnoty), do výpočtu se použijí jejich platné body doplněné o 3 x maximální hodnoty - Suma “B“. 
Závod dokončí 1 až 2 závodníci s platnými body(menšími než maximální hodnoty), do výpočtu se 
započítají jejich platné body doplněné o 3 až 4x maximální hodnoty – Suma “A“. Do součtu Suma “C“ 
se započítají body ze závodu u bodových závodníků doplněné o body ze závodu u závodníků od konce 
1. desítky výsledkové listiny. Pokud závod dokončí závod méně než 10 závodníků započtou se body od 
konce výsledkové listiny. 
Pokud závod nedokončí 5 závodníků, přirážka ze závodu se nepočítá. 

 
1.3.7   Pokud se neuskuteční minimálně dva závody ( SL, OS, SOS,) v kategorii žactva  platí                         
předcházející  LB – ŽZ. 
1.3.8   Jednoduchá a dvojitá přirážka pro kategorii závodů UKZ. 
Pro uplatnění jednoduché přirážky platí ustanovení 3.3.1- 3.3.4 
Pokud závodník nepožádá o prodloužení, budou jeho body z minulé sezony zatíženy dvojitou přirážkou.                        
1.3.8.1                   Jednoduchá přirážka.                                              Dvojitá přirážka.                                                         
Žactvo:               min.      průběh      max.                                         min.      průběh      max. 
                            4            22%  25                                                        8           44%           50   
Dospělí: 
Přirážka pro kategorii závodů UZD.                                                                                                                             
1.3.8.2   Pokud závodník dosáhne, v závodech OSÚ AD, pouze jednoho výsledku připočte se                                       
             20%  k bodům LB/ŽZ 1. 
1.3.8.3   Žádný výsledek. 
               Nemá-li závodník v hodnoceném období žádný výsledek, pak se mu připočte                                             
               50% k posledním platným bodům LB/ŽZ 1. 
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2.    Kategorie přípravky a předžactva. 
2.1  Obecné podmínky účasti na závodech a soutěžích.  
        Závodů zařazených v kalendáři OSÚ AD SLČR  se mohou zúčastnit závodníci, kteří  : 

• předloží pořadateli platný průkaz člena SLČR.   
• předloží platný průkaz závodníka s potvrzenou lékařskou prohlídkou, ne starší jednoho roku 
• mají odevzdané “Prohlášení závodníka“ na sekretariátu OSÚ AD SLČR, tento dokument musí být 

podepsán zákonným zástupcem. Za správnost těchto dokumentů odpovídá vysílací složka. 
• závodník, který není v platném seznamu uveden (tj. nemá odevzdané prohlášení), odevzdá pořadateli 

prohlášení závodníka – jinak nesmí být losován.  
      Pořadatel toto prohlášení následně odešle na sekretariát OSÚ AD SLČR. 
• Věkové kategorie – přípravka 7 –  9 let, předžactvo 10 – 11 let. 

Od závodního období 2012/2013 - přípravka 8 – 10 let, předžactvo 11 – 12 let. 
• Při závodech přípravky a předžactva se doporučuje zařadit závody v minimálně v : 

50% - obří slalom 
30% - kombinovaný závod 
20% - slalom v krátkých tyčích   

• Od sezóny 2011 – 2012 se zavádí poplatek 150,- Kč za uvedení do seznamu kategorie přípravky a 
předžactva.  Splatnost do 15.10. příslušného roku.  

2.2  Závody této kategorie pořádají výhradně územní celky  KOSÚ AD. Závod musí být  proveden 
        podle PLZ platných pro kategorii  mladšího žactva. Doporučuje se vypisovat závody     
        v obřím slalomu a kombinaci, doporučený výškový rozdíl 90 – 140 m. 
2.3  Kategorie závodů “C“, které se započítají do hodnocení aktivity  KOSÚ AD  pro      
       dělení  dotace SLČR (osobo starty) je podmínkou vypracování SŘ soutěží této kategorie. 
       Zprávu ze závodu v případě, že není přítomen  TD, vyplní a odešle ředitel závodu. 
2.4  Kódová čísla – povinnost zavedení. 
        KOSÚ AD zašlou konečné výsledky soutěží z příslušného ročníku  na firmu eSki,  
        která  provede přiřazení kódových čísel jednotlivcům a vydá celkový seznam podle  
        KOSÚ AD.       
       Nové – příchozí závodníky bude postupně přiřazovat po obdržení výsledků závodů této  
        kategorie.                                                                                                                                                           
2.5  Závodníkům se doporučuje používat chrániče zad, upevněné břišním pásem                                                          
2.6 Závodníkům se doporučuje používat jedny lyže na všechny druhy závodů                                                              
2.7  Závodníci musí použít ochranou helmu jednolité konstrukce až po ušní partie. 
2.8   Kombinovaný závod                                                                                                                                            
        Na návrh Metodické komise OSÚ AD SLČR doporučujeme zařazovat Kombinovaný závod - KZ. 
            608.12.4.3 Vlastnosti tratě a doporučení – kombinovaný závod: 

• Počet změn směrů 10 až 12% výškového rozdílu. 
• Doporučuje se připravit 3 až 5 různých úseků : 
• úsek – přejezd příčných vln (3 – 4 br.), střední oblouk. 
• úsek – krátký oblouk, slalom (5 – 7 br.), krátké tyče. 
• úsek – přejezd podélné vlny (2 – 3 br.), střední oblouk. 
• úsek - skok, možno opakovaně.  
• úsek – střední a dlouhý oblouk, obří slalom ( 4 – 6 br.), dojezd do cíle. 
• Doporučuje se použití lyží pro obří slalom.. 
• Terén může být upraven uměle, ale trať musí být plynulá a bezproblémová. 
• Musí být zařazen nejméně jeden skok. 
• Branky, které by znamenaly ostré brždění a nenadálé snížení  rychlosti nemají být 

použity. 
• První a poslední brána má zaručit závodníkům správný směr. 
• Trať by měla prověřit reakční schopnosti závodníků pokud jde o jejich přispůsobení se 

různým rytmům a poloměrům zatáčení a umožnila bezproblémový přechod mezi 
jednotlivými úseky. 
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3.    Kategorie žactvo. 
3.1   Obecné podmínky účasti na závodech a soutěžích. 
        Závodů zařazených v kalendáři OSÚ AD SLČR  se mohou zúčastnit závodníci, kteří  :     

• předloží pořadateli platný průkaz člena SLČR a mají zaplacené kódové číslo 
• předloží platný průkaz závodníka s potvrzenou lékařskou prohlídkou, ne starší jednoho roku 
• jsou řádně přihlášeni podle PLZ a splňují nominační kritéria pro příslušný závod v rámci nominace  

KOSÚ AD a jejich vysílající složka je řádně registrovaná ve SLČR. 
• mají odevzdané “Prohlášení závodníka“ na sekretariátu OSÚ AD SLČR,tento dokument musí být 

podepsán zákonným zástupcem. Za správnost těchto dokumentů odpovídá vysílací složka. 
• závodník, který není v platné LB uveden (tj. nemá odevzdané prohlášení), odevzdá pořadateli 

prohlášení závodníka – jinak nesmí být losován. Pořadatel toto prohlášení následně odešle na sekretariát 
OSÚ AD SLČR. 

Na závodech zařazených v kalendáři FIS je účast závodníků SLČR a dalších osob možná pouze se 
souhlasem OSÚ AD SLČR, který je jediný oprávněný zasílat pořadatelům oficiální přihlášky na 
předepsaných formulářích FIS. 
Závodníci a osoby nominované OSÚ AD SLČR, kteří se zúčastňují závodů FIS v zahraničí musí mít vlastní 
odpovídající pojištění zahrnující dostatečnou částku na krytí nákladů spojených s transportem a léčebnými 
výlohami pro případ úrazu při tréninku nebo v závodě .   
Závodníci,kteří se zúčastní závodů FIS musí mít sebou kopii “Athlete´s declaration“  originál musí být uložen  
na sekretariátu OSÚ AD SLČR, podepsaný rodičem nebo zákonným zástupcem, do věku 18 let,  jinak nebudou  
 k závodu přihlášeni. 
Počet účasti v závodech v zahraničí v kategorii žactva je dán reglementem FIS : 
starší žactvo         roč.nar. 1997                        max. 4 starty 

                        roč.nar. 1998                        max. 3 starty   
mladší žactvo       roč.nar. 1999, 2000              max. 2 starty                                                                          
3.1.1   Závodníkům se doporučuje používat chrániče zad, upevněné břišním pásem.          
3.1.2   Trenér  a vedoucí družstva. 
Ve funkci trenéra nebo vedoucího družstva uvedeného na přihlášce mohou na všech závodech vystupovat 
pouze členové SLČR, kteří mají platný průkaz SLČR a   trenérskou kvalifikaci vydanou SLČR a jsou 
akreditováni u pořadatele (PLZ-AD 604.2). 
3.2   Kategorie závodů : 
        “FIS“ – vypisuje FIS -  OSÚ AD SLČR a nominaci provádí předseda TR žactva.   
         “A“   - RKZ závody vypisuje OSÚ AD SLČR a nominaci provádí územní  celky      
                     KOSÚ AD.  
         “B“   - závody vypisují územní celky KOSÚ AD, které mohou vydávat pro tyto závody,                       
                     soutěže příslušné dodatky SŘ. Jsou uvedeny v kalendáři OSÚ AD. 
         “C“   - Veřejné závody vypisují oddíly/kluby (přípravka, předžactvo a veřejný závod),   
                     tyto závody se započítají do hodnocení aktivity KSL pro dělení  dotace SLČR (osobo  
                     starty, stabilizační fond)  musí být pořádány podle SŘ.                  
  3.3    Žebříčky závodníků (ŽZ) - OSÚ AD  SLČR. 
V ŽZ jsou uvedeny body za výkon včetně pořadí v ČR seřazení podle součtu bodů ve dvou disciplinách pro 
závodníka výhodnějších. Podmínkou je uspořádání minimálně 2 (dvou) závodů kateg. “A“.                           Při 
zpracování každého ŽZ se provede nulování na nejlepšího závodníka v kategorii a závodě. 
V případě, když se tento stanovený počet závodů neuskuteční, platí body z předcházejícího roku bez přirážky. 
3.3.1  ŽZ 1 žactva platnost od 1.11.2011. 
V tomto ŽZ jsou zařazeni všichni závodníci, kteří dosáhli v uplynulém závodním období alespoň jednoho 
výsledku, měli prolongované body podle SŘ čl. 1.2.10   uvedené v ŽZ 5 předchozího roku a noví závodníci, 
kteří se přihlásili u sekretariátu OSÚ AD do 15.10.                                        
ŽZ 1 je základním žebříčkem pro nové závodní období s platností od  1.12. daného roku.   
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3.3.2  ŽZ 2  žactva platnost od 20.1.2012. 
ŽZ 2  určuje průběžné pořadí závodníků v jednotlivých závodech a kategoriích a slouží pro provádění nominací  
TR žactva  a  KOSÚ AD. Pro zpracování ŽZ 2  se použije u závodníka nejvýhodnější varianta tohoto postupu : 
     a)   průměr dvou lepších bodových hodnot dosažených v daném závodním obdobím 
     b)   jeden lepší výsledek dosažený v daném závodním období povýšený o 50% jednoduché  
           přirážky. Provede se nulování.  
     c)  takto vypočítané body se porovnají s body ŽZ 1, povýšené o 50% jednoduché přirážky, 
          závodníkovi se započítá výhodnější varianta.     
     d)   závodníkovi, který nedosáhl žádného výsledku se do ŽZ 2 uvedou body z   ŽZ 1      
           povýšené o 50% jednoduché přirážky.   
3.3.3  ŽZ 3  žactva platnost od  10.2.2012.   
ŽZ 3  určuje průběžné pořadí závodníků v jednotlivých závodech a kategoriích.                                                            
Pro zpracování ŽZ 3  se použije u závodníka nejvýhodnější varianta tohoto postupu: 
     a)   průměr dvou lepších bodových hodnot dosažených od počátku závodního období 
     b)   jeden lepší výsledek dosažený od počátku závodního období povýšený o  jednoduchou  
           přirážku. Provede se nulování.  
     c)  takto vypočítané body se porovnají s body ŽZ 2, povýšené o jednoduchou přirážku, 
          závodníkovi se započítá výhodnější varianta.      
     d)   závodníkovi, který nedosáhl žádného výsledku se do ŽZ 3 uvedou body z   ŽZ 1      
           povýšené o jednoduchou přirážku. 
3.3.4  ŽZ 4  žactva platnost od  30.3.2012.   
ŽZ 4  určuje průběžné pořadí závodníků v jednotlivých závodech a kategoriích a slouží pro provádění nominací 
TR žactva  a  KOSÚ AD. Pro zpracování ŽZ 4  se použije u závodníka nejvýhodnější varianta tohoto postupu: 
     a)   průměr dvou lepších bodových hodnot dosažených od počátku závodního období 
     b)   jeden lepší výsledek dosažený od počátku závodního období povýšený o  jednoduchou  
           přirážku. Provede se nulování.  
     c)  takto vypočítané body se porovnají s body ŽZ 3, povýšené o jednoduchou přirážku, 
          závodníkovi se započítá výhodnější varianta.      
     d)   závodníkovi, který nedosáhl žádného výsledku se do ŽZ 4 uvedou body z   ŽZ 1      
           povýšené o dvojitou přirážku. 
3.3.5  ŽZ 5  žactva -  konečný žebříček závodního období k 16.4.daného roku.                                                    
ŽZ 5 určuje konečné pořadí závodníků v jednotlivých kategoriích a závodech.                                                      
Do zpracování ŽZ 5  se použije u závodníka nejvýhodnější varianta tohoto postupu : 

a) průměr dvou lepších bodových hodnot dosažených za celé dané závodní období 
b) jeden lepší výsledek dosažený za celé dané závodní období povýšený o dvojitou  

            přirážku. Provede se nulování.  
c) závodníkovi, který se za celé závodní období nezúčastnil žádného závodu a požádal o zmírnění dvojité 

přirážky se do ŽZ 5 uvedou body z ŽZ 1  povýšené o jednoduchou přirážku musí doložit lékařské 
potvrzení  

           ŽZ 5 slouží jako podklad pro zařazení závodníků do seznamů SCM                                     
           a družstva  ON - Olympijských nadějí a pro sestavení RD žactva.                                                                        
 3.3.6   ŽZ 6  žactva – přepočtený žebříček závodníků k 25.4. daného roku.                                                            
           ŽZ 6 je  přepočtený žebříček podle věkových kategorií pro následující závodní období  
           (5.2.6) ve kterém jsou uvedeni závodníci, kteří  : 

a) byli uvedeni v ŽZ 5, který se přepočítá podle věkových kategorií následného roku.   
           ŽZ 6  Slouží pro výpočet směrného čísla územních celků pro následující závodní   
           období (rok), pro zpracování LB 1  a  ŽZ 1 následného roku a seznamů Talentované    
           mládeže (STM). 
3.3.7   Přepočet bodů.  
Pro přecházející ročníky do vyšší věkové kategorie - z kategorie mladšího žactva se vypočte rozdíl mezi 10. 
závodníkem ročníku, který zůstává v kategorii staršího žactva a pátým závodníkem ročníku přecházejícího 
z mladšího žactva do staršího žactva. Tento rozdíl se připočte k bodové hodnotě  závodníka. 
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3.3.8  Přepočet bodů při přechodu z žákovských kategorií do dospělých. 
 Přepočet bodů při přechodu z kategorie žactva do kategorie žactva se od sezony 2011-2012 neprovádí. 
Přecházející závodník je v kategorii dospělých bezbodový jak pro závody FIS tak pro závody UZD. 
3.4.      Nominační kritéria. 
3.4.1 Nominační kritéria a počty účastníků na závody pořádané OSÚ AD SLČR stanovuje pro všechny 

kategorie Rada OSÚ AD SLČR zejména podle ŽZ 5 viz. 3.3.6 a jsou  rozepsány na   
            jednotlivé územní  celky KOSÚ AD -  viz čl. 3.7.                                                                                                
3.4.2 Nominace na závody FIS žactva, podle schválených kritérií, zásadně provádí  
            “Nominační komise TR žactva“. Kritéria jsou vydávána samostatně.      
3.4.3 Nominovaní trenéři v kategorii žactva na mezinárodní závody musí splňovat       
             kvalifikaci trenér  OSÚ AD  SLČR.                                                                                                                     
3.4.5   Účast rodinných příslušníků na mezinárodních závodech:                                       
            v případě, že se na daném mezinárodním závodě chtějí zúčastnit rodinní   
            příslušníci závodníka, musí svou účast předem  projednat s odpovědným  
            činovníkem  a  vedoucím výpravy. V případě dohody o účasti musí respektovat  
            stanovené podmínky. 
3.4.6   Všichni účastníci závodu a tréninku v zahraničí musí mít sjednané vlastní odpovídající pojištění 

zahrnující dostatečnou částku na krytí nákladů spojených s transportem a léčebnými výlohami pro 
případ úrazu při tréninku nebo v závodě.            

3.5    Závody vypsané územními složkami. 
Účast na závodech se řídí příslušnými ustanoveními, které si vydávají jednotlivé územní složky přiměřeně 
k ustanovením tohoto SŘ. 
3.6    Omezení na závodech OSÚ AD SLČR a výpočet směrných čísel na závody.                                                    
Účast na závodech RKZ a  M-ČRž je limitovaná celkovým počtem startujících 200 závodníků OSÚ AD SLČR  
a 20 závodníků ze zahraničí . Počty startujících z jednotlivých KOSÚ AD SLČR určují směrná čísla 
jednotlivých územních celků . 
• Základní směrné číslo pro jednotlivé KOSÚ AD  je stanoveno  na 1 závodníka v jednotlivých kategoriích. 
• Celkové směrné číslo se rozdělí rovným dílem na žáky a žákyně. Tyto se rozdělí na jednotlivé kategorie     

á 50 závodníků v kategorii . Od těchto hodnot se odpočte základní číslo  KOSÚ AD (14),  kvóta 
pořadatele(1)  a  kvóta  TR žactva (1) tj.celkem 16 . Každý závodník,  který se umístil v kategorii mladšího 
a staršího žactva v ŽZ 6 do 34. místa u získává 1 směrné číslo pro svůj  KOSÚ AD . 

• Vypočtená směrná čísla je možné v rámci KOSÚ AD přerozdělit mezi kategoriemi. Podmínkou je dodržení 
celkového směrného čísla. 

• Směrná čísla trenérů jsou orientační a její použití při schůzi vedoucích družstev určí pořadatel a Jury 
příslušného závodu. 

3.6.1    Start závodníků je dále upraven takto : 
• v kvótě pořadatele může startovat závodník jím určený  
• ve volné kvótě TR žactva může startovat závodník určený delegovaným zástupcem TR žactva 
• směrné číslo neobsazené závodníky příslušného KOSÚ AD a zahraničních závodníků                                      

je nepřenosné a propadá do volné kvóty  - TR žactva 
• v případě nenaplnění nebo překročení kvóty zahraničních závodníků o počtu startujících rozhoduje  

JURY  na návrh zástupce TR žactva  
• zahraniční závodníci startují v meziskupinách vždy po 15. závodníkovi  OSÚ AD SLČR , taková 

meziskupina může mít maximálně 5 závodníků . Z každého státu mohou být v meziskupině maximálně 
2 závodníci 

• v případě startu zahraničních závodníků je pořadatel povinen tuto skutečnost oznámit sekretariátu OSÚ 
AD SLČR , který je povinen tuto skutečnost  nahlásit do FIS (PLZ-AD 1250.4.) 

• na Mistrovství ČR žactva mohou zahraniční závodníci startovat pouze se souhlasem JURY  na návrh 
zástupce  TR žactva  

• pokud jsou do závodu zařazeni zahraniční závodníci, musí odevzdat pořadateli podepsaný                               
“Athlete´s declaration“           

• do výpočtu “Přirážky ze závodu“ jsou zařazeni pouze závodníci OSÚ AD SLČR 
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3.6.2  Zimní olympiáda mládeže : 
           V sezoně 2011 – 2012 se koná 29.1. - 2.2. 2012/ Pořadatel Ski Vítkovice – Bílá,                                             
                                                                                           Místo : Bílá, Staré Hamry. 
 
3.7 Směrná čísla kategorie žactva  2011 - 2012  

   
 KOSÚ    žákyně       žáci 
 ml. st. ml. st. celkem trénerů 

A Pražský 4 1 3 3 11 3 
B Jihomoravský 1 5 3 7 16 3 
C Jihočeský 1 1 2 1 5 1 
E Pardubický 2 2 2 3 9 2 
H Královéhradecký 10 8 9 8 35 4 
J Vysočina 1 1 1 1 4 1 
K Karlovarský 2 1 3 1 7 1 
L Liberecký 7 7 5 6 25 4 
M Olomoucký 1 1 2 2 6 1 
P Plzeňský 4 2 3 3 12 2 
S Středočeský 1 1 2 1 5 1 
T Moravskoslezský 6 11 5 5 27 4 
U Ústecký 2 3 1 3 9 2 
Z Zlínský 6 4 7 4 21 4 

VK TR žactva 1 1 1 1 4 2 
VK pořadatele 1 1 1 1 4 1 
  celkem 50 50 50 50 200 36 

zahraniční 5 5 5 5 20 á 1 
 
3.8     Termíny uzávěrek a platnosti LB/ŽZ OSÚ AD SLČR žactva :  
           

LB/ŽZ žactvo č. uzávěrka  platnost od. 
1.  30.10.2011  01.11.2011  
2.  17.01.2012 20.01.2012  
3.  07.02.2012 10.02.2012  
4.  28.02.2012 02.03.2012  
5. konečný 16.04.2012 20.04.2012  
6. přepočet 20.04.2012 25.04.2012  

1. 2012/2013 30.12.2012  01.11.2012  
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4.    Kategorie dospělých. 
4.1    Obecné podmínky účasti závodníka na závodech a soutěžích v ČR. 
Na závodech zařazených v kalendáři FIS na území ČR - OSÚ AD SLČR mohou startovat závodníci 
kteří: 
•  předloží pořadateli platný průkaz  SLČR  a mají aktivní (zaplacené)  kódové číslo FIS   
•  předloží pořadateli platný průkaz závodníka s potvrzenou lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku 
• mají odevzdaný “Athlete´s declaration“  v anglické verzi na sekretariátu  OSÚ AD SLČR. U závodníků 

mladších 18 ti let musí být dokument podepsán zákonným zástupcem. Za správnost těchto dokumentů 
odpovídá vysílací složka. 

• Po dovršení věku 18-ti let musí závodník odevzdat nový “Athlete´s declaration“, s vlastním podpisem  
• splňují podmínky uvedené v SŘ a PLZ 
• jsou řádně přihlášeni  OSÚ AD SLČR (prostřednictvím vysílající složky)  
• splňují nominační kritéria pro příslušný závod 

Účast trenérů a vedoucích družstev na všech závodech vypsaných FIS/OSÚ AD SLČR   je podmíněna 
akreditací u pořadatele po předložení platného  průkaz SLČR. U trenérů  ještě předložením  průkazu trenéra 
(PLZ-AD 604.2). 
Účast dalších osob na závodech FIS je možné pouze se souhlasem sekretariátu OSÚ AD SLČR, který je jediný 
oprávněný zasílat pořadatelům oficiální přihlášky na předepsaných formulářích  FIS (PLZ-AD 215). 
Závodníci a osoby nominované OSÚ AD SLČR, kteří se zúčastňují závodů FIS a tréninků    v zahraničí musí 
mít vlastní odpovídající pojištění zahrnující dostatečnou částku na krytí nákladů spojených s transportem a 
léčebnými výlohami pro případ  úrazu při tréninku nebo v závodě .    
4.2       Kategorie závodů : 
           “FIS“ A – závody vypisuje FIS  a nominace provádí OSÚ AD SLČR 
                             ( ZOH, MS, MSJ, SP, EP, KoP, EYOF, FIS/ NC, FIS/ NCJ ). 
            “FIS“ B   - závody vypisuje a nominace provádí OSÚ AD SLČR 
                              ( FIS, FIS/CIT, FIS/UNI, FIS/ENL ).  
             “B“         - závody vypisují územní celky KOSÚ AD, které také vydávají pro tyto  
                              závody, soutěže, příslušné dodatky SŘ, včetně kalendáře.                    
                “C“           - závody vypisují oddíly/kluby - pro všechny věkové kategorie. 
 4.3      Nominační kritéria. 
Nominační kritéria pro jednotlivé závody na závodech FIS v ČR a v zahraničí stanovuje pro všechny kategorie 
Rada OSÚ AD SLČR, zejména podle výkonnostních kritérií . Kritéria jsou uvedena v tomto článku nebo 
v samostatných kritériích. Kritéria vydává Rada OSÚ AD SLČR. 
4.3.1        Závody FIS.     
4.3.1.1    Nominace na start ve Světovém a Evropském poháru, MS, MSJ.    
Nominace se provádí na základě kritérií schválených Radou OSÚ AD SLČR. Závodník, který je přihlášen ale 
z vážných důvodů se nemůže zúčastnit, musí tuto skutečnost nahlásit sekretariátu OSÚ AD, který zajistí start 
dalšího závodníka v nominačním pořadí. Doporučuje se vzájemně informovat  o těchto skutečnostech 
s předstihem.   
4.3.1.2     Mistrovství České republiky – MČR : 
Na závod budou nominováni závodníci podle pořadí v jednotlivých závodech v poslední platné listině 
FIS/CZE.  
Závodů se může zúčastnit v jednotlivém závodě 50 mužů a 50 žen z CZE, případně další do počtu 80 mužů a 
80 žen při nedočerpání  maximálního limitu zahraničními  účastníky do 140. Celková kvóta CZE bude 
rozdělena mezi jednotlivé kategorie takto : 65% dospělí , 35% juniorů.  
4.3.1.3    Mistrovství České republiky  juniorů – MČRJ : 
Na závod budou nominováni závodníci podle pořadí v jednotlivých závodech v poslední platné listině FIS/CZE    
Závodů se může zúčastnit v jednotlivém závodě 60 mužů a 60 žen z CZE, podle platné listiny FIS/CZE 
v jednotlivých disciplinách.  Celková kvóta CZE bude rozdělena mezi jednotlivé kategorie takto: 65% juniorů , 
35% dospělých. Při nedočerpání celkového počtu startujících (140) budou nominováni další závodníci 
s upřednostněním kategorie juniorů/juniorek. Kteří budou nominováni podle pořadí v LB 8. FIS/CZE 
v disciplinách SL a GS. Předpoklad účasti je umístění do 60 místa v kategorii juniorů (cca 180 bodů). 
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4.3.1.4    Závody FIS pořádané v České republice : 
Na  jednotlivé závody  budou nominováni závodníci podle pořadí v jednotlivém závodě v období platné listiny 
FIS/CZE. 
Závodů se může zúčastnit takový počet závodníků, který pořadatel přijme do závodu s ohledem na účast 
závodníků ze zahraničí a stanovený počet závodníků 140 dle IWO.                     
4.3.1.5   Závody FIS pořádané na území SVK a POL : 
Na  jednotlivé závody budou nominováni závodníci podle pořadí v jednotlivých závodech v platné listině FIS.  
Závodů se může zúčastnit počet závodníků stanovených reglementem FIS pro závodní období  2011/2012.  
Do 3.2.2011 – LB FIS 7 mohou být nominováni závodníci ročníku 96 v počtu minimálně 10% celkového počtu 
startujících závodníků dle kvóty stanovené pro účast závodníků CZE. 
Pozn.: dohodou mezi SVK a POL může být ujednán rozsah a podmínky poskytovaných služeb příslušným 
pořadatelem (startovné, vleky). Informace poskytuje sekretariát OSÚ AD SLČR.  
4.3.1.6    Závody FIS pořádané v zahraničí (mimo SVK a POL) : 
Na jednotlivé závody budou nominováni závodníci podle pořadí v jednotlivých závodech v poslední platné 
listině FIS.  
Závodů se může zúčastnit počet závodníků stanovených reglementem FIS, který pro závodní období  
2011/2012  stanovuje kvótu 6 mužů a 6 žen. 
Limitní  doporučené bodové hodnoty pro účast na závodech FIS, CIT a UNI  : 
Dospělí  80,       Junioři st.  110,      Junioři ml. 1 rokem 150, 2. rokem 130 bodů   
Pro start na závodech v SG  je podmínkou minimálně 150 bodů FIS v  SG nebo OS a pro start ve SJ  je 
podmínkou minimálně 150 bodů ve  SJ nebo SG. 
Z této kvóty může být využito až dvou míst mimo bodový limit do začátku platnosti LB FIS 7 ve prospěch  
závodníků   RDJ  a OHN. Tuto možnost posuzuje sport.řed.alpských disciplin. 
4.3.1.7   Závody FIS/CIT.                                                                                                                                      
Závody  CIT – závody městských lyžařů, kritéria účasti jsou dána reglementem FIS/CIT.     Na jednotlivém 
závodě v zahraničí může startovat 15 mužů a 15  žen(  Reg.FIS/CIT).                                                                            
Na  závodech FIS/CIT v ČR se může zúčastnit takový počet závodníků, který pořadatel přijme do závodu s 
ohledem na účast závodníků ze zahraničí a stanovený počet závodníků dle IWO (140 startujících). V případě 
velkého počtu přihlášených startují přednostně závodníci splňující kritérium článku 1.1   Reglementu FIS/CIT 
(trvalé bydliště v místě, které není lyžařským střediskem ani není s lyžařským střediskem spojeno horským 
dopravním zařízením). Závodníci prokazují přednostní právo startu svým průkazem totožnosti. 
Přitom se postupuje podle nominačních kriterií – vzájemné pořadí v jednotlivých závodech. 
Z této kvóty může být využito až tří míst mimo bodový limit do platnosti LB FIS 7 ve prospěch  závodníků 
z juniorské kategorie a z toho jedno místo pro členy  RD OH nadějí. 
Kontakt : Jiří Černý – viz adresář. 
Příslušné reglementy FIS/CIT jsou k dispozici na webu SLČR a v sekretariátu  OSÚ.       
4.3.1.8  Závody FIS/UNI. 
Na základě ustanovení komise zimních sportů FISU provádí nominace a přihlašování na závody FIS / UNI 
v zahraničí komise AD ČAUS a to z důvodů kontroly akademické příslušnosti. 
Kontakty: Jiří Havel, Vilém Podešva – viz adresář 
Přihlášky: 14 dní před termínem závodu nebo podle termínu stanoveného pořadatelem a to zásadně písemnou 
formou nebo e-mailem s uvedením kontaktů přihlašujícího (+ kód FIS, ročník nar., příslušnost k VŠ).Aby se 
předešlo nepovolenému dvojímu přihlašování bude tato nominace k uvedenému termínu oznámena na 
sekretariát OSÚ AD SLČR. Závodníci, kteří se na dotyčné závody UNI nevejdou, tak mají možnost přihlásit se 
na jiný závod FIS podle čl. 4.5. tohoto SŘ. 
Kvóty pro účast na závodech FIS/UNI: 
12 mužů a 12 žen s akademickou příslušností. Z těchto počtů mohou být maximálně 4 muži neakademici           
a 4 ženy neakademičky, a to jedině v případě, že kvóta není vyčerpána. Na tato neakademická místa provádí 
nominace komise AD ČAUS ve spolupráci s OSÚ AD SLČR, při čemž je třeba respektovat                             
čl. 4.3.1.5 tohoto SŘ. 
Upozornění pro všechny muže a ženy s akademickou příslušností ve školním roce 2011-12: 
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Za účelem vedení Evropského poháru FIS/UNI je třeba, aby se nejpozději do 30.11.2011 všichni muži a ženy 
s akademickou příslušností přihlásili na některý z výše uvedených kontaktů. 
Věkový limit pro účast akademiků na závodech FIS / UNI je 19 – 28 let. 
Na závodě FIS/UNI v CZE v termínu 18.-19.2.2012 na Bílé v Beskydách, který je zároveň akademickým 
mistrovstvím ČR ve slalomu a obřím slalomu, může být po vyčerpání akademiků další účast neakademiků 
doplněna až do pravidly povoleného počtu 140 účastníků.   
4.3.1.9    Závody FIS/ENL. 
Mezinárodní lyžařská federace FIS - umožňuje realizaci tzv.testovacích závodů ENL. Pro tyto  závody platí 
speciální reglement FIS. Kvóta závodníků CZE do zahraničí pro sezonu 2011/2012 je 15 mužů a 15 žen.                    
Pro závody, které vypisují územní celky, platí dodatky SŘ KOSÚ AD. 
4.3.2     Závody UZD 
Územní celky, nebo jejich sdružení, mohou uspořádat v kategorii dospělých závody. Závody mohou být 
uspořádány samostatně, nebo spolu s kategorií žactva. 
 
4.4     Termíny uzávěrek a platnosti LB/ŽZ  OSU AD SLČR dospělých  

LB/ŽZ dospělí č. uzávěrka  platnost od.  
1.  30.10.2011  1.11.2011  
2.  13.02.2012  17.2.2012  
3.  16.04.2012  20.4.2012  
1.  30.10.2012  1.11.2012  

 
4.4.1   Termíny uzávěrek a platnosti LB/ŽZ  FIS dospělých :  

       
výsledky od : do : platnost od: do :  

 1. 30.07.2010 15.06.2011  01.07.2011 31.08.2011 
 2. 01.07.2011 28.08.2011  01.09.2011 19.10.2011 
 3. 01.07.2011 16.10.2011  20.10.2011 09.11.2011 
 4. 01.07.2011 06.11.2011  10.11.2011 30.11.2011 
 5. 01.07.2011 27.11.2011  01.12.2011 21.12.2011 
 6. 01.07.2011 18.12.2011  22.12.2011 11.01.2012 
 7. 01.07.2011 08.01.2012  12.01.2012 01.02.2012 
 8. 01.07.2011 29.01.2012  02.02.2012 22.02.2012 

9. 01.07.2011 21.02.2012  23.02-3012 14.03.2012 
 10. 01.07.2011 11.03.2012  15.03.2012 04.04.2012 
 11. 01.07.2011 01.04.2012  05.04.2012 25.04.2012 
 12. 01.07.2011 22.04.2012  26.04.2012 16.5.2012 
 13. 01.07.2011 13.05.2012  17.05.2012 30.06.2012 
 BL - FIS 01.07.2011 13.5.2012 Závodní  sezona 

 
2011 - 2012 

 
4.5 Přihlašování na závody FIS. 
Přihlášky závodníků na závody FIS podle stanovených kritérií včetně stanovení odpovědných osob 
(např.trenéři, vedoucí apod.) vůči pořadateli provádí zásadně pověřená osoba prostřednictvím sekretariátu 
OSÚ AD SLČR na základě požadavků (výjimka 4.5.2.) 
Určená odpovědná osoba zajišťuje důstojný a reprezentativní styk s pořadatelem. Je vždy určena pro závody 
FIS, CIT, UNI a ENL    
Závodník může být v jednom termínu přihlášen maximálně k jednomu závodu a k jednomu náhradnímu 
termínu. 
Požadavky na jednotlivé závody FIS v zahraničí musí být předkládány oddíly nebo kluby sekretariátu OSÚ 
AD SLČR nejpozději 8 dnů před losováním závodů – pokud není pořadatelem uvedeno jinak. 
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Členové  RDA  a  RDV  jsou povinni se přihlásit sekretariátu OSÚ AD SLČR nejpozději 4 dny před 
losováním závodu – pokud není pořadatelem uvedeno jinak. 
Závodníci, kteří řádně podali požadavek na účast na závodech FIS jsou povinni si nejpozději tři dny před 
losováním závodu ověřit na sekretariátu OSÚ AD SLČR, zda jsou na závod zařazeni a v případě nominace 
musí závazně potvrdit účast, jinak nebudou přihlášeni !!! 
V případě, že byl závod FIS zrušen nebo přeložen, je považována původní přihláška za neplatnou a dále 
je nutno postupovat podle výše uvedených zásad. V případě, kdy  je zrušení závodu nebo jeho přeložení 
v době kratší nežli 4 dny před závodem, provádí se nominace  48 hodin před losováním závodu. 
4.5.1 Další podmínky pro přihlašování a účast na závodech FIS, FIS/CIT, FIS/UNI, FIS/ENL. 
Závodník bude  přihlášen pouze k jednomu závodu a ve stejném termínu může figurovat jako náhradník 
maximálně u jednoho náhradního závodu.    
Závodníci prvního ročníku juniorské kategorie (r.96) mohou mít maximálně 25 startů, nepočítají se starty 
v SG, SJ a SC  na další výsledky nebude brán zřetel při zpracování LB FIS. Body vyjeté po překročení 
stanoveného počtu závodů se nezapočítávají do listiny bodů FIS, závodník není sankcionován.  
4.5.1.1  Povinnosti závodníka vůči sekretariátu OSÚ AD SLČR. 
Přihlášený závodník, který se rozhodl, že na závodech nebude startovat, je povinen tuto skutečnost 
neprodleně oznámit sekretariátu OSÚ AD SLČR. 
V případě, že závodník (nebo odpovědná osoba), přihlášený na závod FIS se tohoto závodu bez omluvy 
nezúčastní, nebude nominován na další závody v zahraničí v průběhu v následných 14 dnů. Stejný postih 
bude uplatněn i v případě nedodržení celého programu závodu, na který byl závodník přihlášen.                
Závodník, který startoval na závodech FIS a nebyl přihlášen sekretariátem OSÚ AD SLČR, nebude úsekem    
přihlašován na další závody v zahraničí do konce závodního období.  
Závodník, který startoval a neměl dostačující pojištění sportovních výloh včetně sportovního rizika nebude 
přihlašován na další závody v zahraničí do konce závodního období. 
4.5.1.2  Povinnosti sekretariátu OSÚ AD SLČR.  
Za správnost obsahové stránky přihlášky odpovídá sekretariát OSÚ AD SLČR, který je rovněž povinen 
vypracovávat v případě potřeby přehled všech zahraničních startů. Pro jednotlivý závod je přihlašován 
stanovený počet závodníků oprávněných startovat za CZE v rámci FIS určené kvóty. V přihlášce mohou být 
uvedeni náhradníci. Pro závod ve sjezdu a superG musí být v přihlášce uveden trenér pro jednotlivé 
závodníky.  
4.5.2   Přihlášky na závody v zámoří a Finsku, Norsku, Švédsku. 
Na tyto závody FIS musí být přihlášky předkládány sekretariátu OSÚ AD SLČR nejpozději 15 dnů před 
konáním závodů a u členů RD A a RD výběru 8 dní před losováním závodu. Závodník, který je přihlášen ale 
z vážných důvodů se nemůže zúčastnit, musí tuto skutečnost nahlásit sekretariátu OSÚ AD, který zajistí start 
dalšího závodníka v nominačním pořadí. Doporučuje se vzájemně informovat  o těchto skutečnostech 
s předstihem.                                                                                                                                                                
4.5.3   Systém přihlašování na závody FIS / UNI, CIT, ENL konané v ČR.                                                              
Přihlášky zasílají oddíly/ kluby elektronicky on-line na stránkách OSÚ AD nebo přímo jednotlivým 
pořadatelům na předepsaném formuláři  (PLZ AD 215). V rubrice ´´Nationaler Verband´´ se vyplní : CZE - 
název oddílu/klubu a adresa vč. tel., fax.spojení  a  e-mailové adresy. 
Za konečnou přihlášku odpovídá  pořadateli - odpovědná osoba OSÚ AD SLČR. 
4.6   Žebříčky závodníků (ŽZ)-OSÚ AD SLČR – CZE. 
V ŽZ jsou uvedeni body za výkon včetně pořadí v ČR seřazeni podle součtu bodů dvou lepších bodových 
hodnot. Nulování se neprovádí z důvodu korelace s body FIS.  
Do příslušného ŽZ budou zařazeni všichni závodníci, kteří dokončili alespoň jeden závod 
v uplynulém závodním období na úrovni FIS/OSÚ AD SLČR, nebo jsou uvedeni v platné LB – FIS. 
Podmínkou je splnění přihlášení a uhrazení poplatku podle bodu 1.2.5  případně bodu 1.2.6 . 
4.6.1    LB – ŽZ FIS/CZE  
se vydává v termínech daných FIS  (viz 4.4.1)  a jsou v nich uvedeni závodníci, kteří mají aktivní            
kódové číslo FIS. Závodníci jsou seřazeni podle součtu bodů ve dvou lepších závodech  (čl. 4.4.1).                              
Údaje uvedené v LB – ŽZ FIS/CZE   : 
Kódové číslo závodníka, příjmení, jméno, ročník narození, oddílová/klubová příslušnost, územní celek, body 
v jednotlivých závodech, pořadí CZE v jednotlivých závodech a kategoriích, součet bodů 2 lepších disciplin. 
4.6.2   LB/ ŽZ 1 UZD dospělých jen OSÚ AD SLČR platnost od 1.11.2011. 
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V tomto ŽZ jsou zařazeni závodníci, kteří se přihlásili dle SŘ k závodní činnosti v závodech UZD a uhradili 
příslušný poplatek(150,-Kč). Závodníci v této listině budou uvedení jako bez bodoví.  
Závodníci, kteří uhradili registrační poplatek (150,-Kč) v roce 2010-2011 v roce 2011-2012 poplatek 
neplatí. 
Přidělení kódových čísel : 
Kódová čísla FIS budou převzata z LB FIS.  Novým přihlášeným závodníkům bude přiděleno kódové číslo 
sekretariátem OSU AD SLČR. ŽZ 1 je základním žebříčkem pro nové závodní období s platností od  1.11. 
daného roku.  
Losování závodů do vydání ŽZ 2. 
Na závodech budou losování všichni závodníci, kteří budou uvedeni v platné listině FIS dle jejich aktuálních 
bodů. Zbytek závodníků bude losován náhodným pořadím elektronicky počítačem.                                                       
4.6.3   LB/ ŽZ 2  UZD dospělých platnost od 17.2.2012.                                                                                               
ŽZ 2  určuje průběžné pořadí závodníků v jednotlivých závodech a kategoriích a slouží evidenci závodníků této 
závodní skupiny. Pro zpracování ŽZ 2  se použije tohoto postupu :             
     a)   průměr dvou lepších bodových hodnot dosažených v daném závodním obdobím 
     b)   jeden lepší výsledek dosažený v daném závodním období povýšený o 20%.  
     c)   takto vypočítané body se porovnají s body ŽZ 1. 
     d)   závodníkovi, který nedosáhl žádného výsledku se do ŽZ 2 uvedou body z   ŽZ 1      
           povýšené o + 20%. 
           DO ŽZ se použije pro závodníka nejvýhodnější varianta. 
4.6.4    LB/ŽZ 3 UZD dospělých  -  konečný žebříček závodního období k 15.4.daného roku. 
            ŽZ 3  určuje konečné pořadí závodníků, této výkonnostní skupiny, daného roku.                                                
            Do zpracování ŽZ 3  se použije tohoto postupu : 

a)  průměr dvou lepších bodových hodnot dosažených za celé dané závodní období 
jeden lepší výsledek dosažený za celé dané závodní období povýšený +20%. 

b) závodníkovi, který za celé závodní období nedosáhl žádného výsledku se do ŽZ 3  
      uvedou body z ŽZ 1 povýšené o + 50%-.    
d)   přecházející ročník z kategorie žactva budou zařazeni jako bez bodoví.                                                           
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5.   ČP -  ČESKÝ POHÁR v alpských závodech 2011 - 2012.    
Český pohár je dlouhodobá soutěž jednotlivců s vyhodnocením oddílů/klubů podle vypsaných kategorií 
v příslušném závodním období, kde je hodnoceno umístění závodníků jednotlivců a oddílů/klubů 
v jednotlivých určených závodech. 
5.1    Kategorie : 
Muži (licence FIS)                      ČP               16 let a starší 
Ženy (licence FIS)                      ČP    16 let a starší 
Starší junioři a juniorky       ČPJST          18 – 20 letí  
Mladší junioři a juniorky      ČPJML         16 – 17 letí 
Starší žáci a žákyně         ČPŽST    14 – 15 letí 
Mladší žáci a žákyně                   ČPŽML        12 – 13 letí                                                                                               
5.2   Způsob hodnocení. 
 5.2.1 Vyhodnocení jednotlivců  v jednotlivých kategoriích(muži, ženy, starší junioři/rky, mladší 
junioři/rky, starší žactvo a mladší žactvo) jsou přidělovány body za umístění v jednotlivých určených 
závodech FIS pro dospělé, juniory a mladší juniory, pro žactvo ve všech závodech RKZ včetně M-ČR, 
podle stupnice v bodu 5.3. Pořadí bude stanoveno podle počtu získaných bodů. Závodník, který získá největší 
počet bodů za umístění ze stanoveného počtu závodů(pro dospělé a juniory 6x SL a GS, 2x SG a 1x SC a 
pro žactvo 4x SL a OS, 2x SG) bude klasifikován na prvním místě. Pokud dva nebo více závodníků získá 
stejný počet bodů za umístění, pro určení vzájemného pořadí se použijí body celkem. 
5.2.2 Vyhodnocení klubů/oddílů bude provedeno podle jednotlivých kategorií : 
Dospělí (muži a ženy společně) 
Junioři celkem a v kategoriích (starší junioři, mladší junioři,starší juniorky a mladší juniorky) 
Žactvo celkem a v kategoriích (mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně) 
Kluby, oddíly celkem ( dospělí  + žactvo celkem)                                                                                                           
Přitom jsou jednotlivým klubům/oddílům započteny všechny body(body celkem) získané závodníky  podle 
klubové/oddílové příslušnosti (dospělí  + žactvo).         
Do výsledků se započítávají pouze body získané v pořadí českých závodníků. Body za umístění se 
v příslušném závodě přidělují samostatně  pro každou kategorii.  . 
5.2.3 Vyhlášení Českého poháru : 
Jednotlivci Diplomy Poháry 
Ženy 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Muži 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Starší juniorky 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Starší junioři 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Mladší juniorky 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Mladší junioři 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Starší žákyně 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Starší žáci 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Mladší žákyně 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Mladší žáci 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Kluby     
Kluby celkem 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Dospělí 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Junioři 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Žactvo 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
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5.3   Body za umístění v ČP :     

         

umístění body   umístění body   umístění body 
1. 100   11. 24  21. 10 
2. 80  12. 22  22. 9 
3. 60  13. 20  23. 8 
4. 50  14. 18  24. 7 
5. 45  15. 16  25. 6 
6. 40  16. 15  26. 5 
7 36  17. 14  27. 4 
8. 32  18. 13   28. 3 
9. 29  19. 12   29. 2 
10. 26  20. 11  30 1 

 
5.3.1  Započítávání získaných bodů  za umístění ve vybraných závodech – viz. Kalendář FIS, příloha 2. 
          Do pořadí ČP dospělých a juniorů budou započítány body za umístění v počtu  6 x SL, 6 x GS a 2 x SG.. 
          Pokud nebude možnost započítat minimálně 3 x SL, 3 x GS, bude soutěž ČP zrušena. 
          Do pořadí ČP žactva budou započítány výsledky za umístění v počtu 4 x SL, 4 x OS, a 2 x SG. 
          Pokud nebude možnost započítat minimálně 2 x SL, 2 x OS, bude soutěž ČP zrušena.  
   Vyhlášení Českého poháru v AD bude provedeno ve všech kategoriích u závodníků,  kteří se umístili       
          na 1.-6.místě v těchto termínech: 
          Dospělých, juniorů a mladších juniorů  25.3.2012 Špindlerův Mlýn,                                                                
          žactva 18.3.2012-Albrechtice.   
          Vyhlášení Českého poháru klubů bude na VH OSÚ AD SLČR. 
5.5    Vyhodnocení ČP OSÚ AD SLČR 
         Za správnost bodování soutěže ČESKÝ POHÁR v AD 2011/2012  je odpovědný :       
            -      Stanislav Lochman          +420722227665        lochstan@seznam.cz  
         Za průběžné zpracování a zveřejnění do dvou dnů po každém závodě včetně  
          konečného hodnocení ČP OSÚ AD je   odpovědný:  

- Tomáš Peslar                     +420603182661        tomas@eSki.cz    
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6.    Výtah a změny v PLZ. 
6.1   Omezení rozměrů (dle ustanovení FIS). 
Z důvodů bezpečnosti jsou stanovena tato technická omezení . Součet  rozměrů lyží, podložek a vázání  v místě 
podrážky boty a dále výška podrážky boty ( od dosedací plochy chodidel po spodní okraj podrážky) musí 
splňovat níže uvedené parametry : 
Muži              : výška lyže+podložky+vázání 50 mm výška podrážky    43 mm  

 
 
 
 

eŽeny              : výška lyže+podložky+vázání 50 mm výška podrážky    43 mm 
Starší žactvo: výška lyže+podložky+vázání 50 mm výška podrážky    43 mm 
lMladší žactvo: výška lyže+podložky+vázání 50 mm výška podrážky    43 mm 
íPříprav. a předž. výška lyže+podložky+vázání 50 mm výška podrážky    43 mm 
Masters Výška lyže+podložky+vázání 50 mm výška podrážky   45 mm 

 
6.2Minimální délky lyží a radius lyží. 
Kategorie dospělých :                             šíř.středu lyže                  muži                    ženy                          
Minimální délka lyží pro slalom 63mm 165cm x 155cm  
Minimální délka lyží pro obří slalom 65mm 185cm x 180cm x 
Minimální rádius lyží pro obří slalom  27m 23m 
Minimální délka lyží pro super G 65mm 205cm x 200cm x 
Minimální rádius lyží pro super G  33m 33m 
Minimální délka lyží pro sjezd 67mm 215cm x 210cm x 
Minimální rádius lyží pro sjezd  45m 45m 

    x - pro FIS, CIT, ENL, UKZ závody v GS, SG  povolená tolerance – 5 cm 
        - pro mladší juniory na FIS, CIT, ENL, UKZ závody ve SL povolená tolerance – 10cm 
INFO : chystaná změna rádiusu lyží pro SG - 35m pro muže a 30m pro ženy,  
             pro  SP a EP od sezony 12/13, pro ostatní závody, včetně MSJ, od sezony 13/14. 
Kategorie žactva : 
Minimální délka lyží pro slalom                                            130 cm 
Minimální rádius lyží pro OS a SOS  žactvo mladší                14 m 
Minimální rádius pro   OS    žactvo starší                                17 m      
Minimální rádius pro SOS    žactvo starší                                27 m                        a délka     175cm   
 
6.3   Minimální výška špičky  lyže : 
pro slalom a obří slalom  minimálně                                          50 mm   
pro sjezd a superobří slalom minimálně                                     30 mm               
 Tvar patky lyže – maximálně                                                    10 mm 

 6.4   Reklama na výstroji závodníka. 
Reklama na výstroji u závodníka startujícího na mezinárodních závodech FIS se řídí příslušným reglementem 
FIS pro danou sezonu. Celková plocha nesmí překročit 450 cm2. Z toho 400 cm2 na oblečení a 50 cm2 na 
hlavě. Reklama na gumě brýlí max. 15 cm2 v nenataženém stavu. Označení jednoho a téhož sponzora se nesmí 
zdvojovat. Jedna plocha nesmí být větší než 100 cm2.   
Členové reprezentačních družstev a výběrů podléhají zvláštnímu režimu stanovenému smlouvou o zajištění 
sportovní reprezentace České republiky v lyžování.             
6.5   Homologace tratí.  
Homologace je prováděna na základě ustanovení v platných PLZ . 
Pozn.: aby závod mohl být uznán do výpočtu bodů za výkon, musí se konat pouze na tratích, které splňují 
parametry uvedené v PLZ. 
6.6    Počet kol – obří slalom žactva. 
Obří slalom staršího žactva musí být uspořádán  ve dvou kolech, VR max. 250 m.   
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Obří slalom mladšího žactva musí být uspořádán ve dvou kolech při minimálním VR.                        
Při dodržení VR 180 – 250m může být závod  OS mladšího žactva uspořádán jednokolově. 
6.7     Startovní pořadí pro druhé kolo v kategorii žactva - úprava PLZ  čl. 621.10.4. 
V závodním období 2011/2012 platí v kategorii žactva, že v závodech, které se jedou ve dvou kolech, se určuje 
startovní pořadí výsledkovou listinou 1.kola, s výjimkou prvních patnácti závodníků, kteří startují v obráceném 
pořadí. 
6.8   Ochrana hlavy-helma pro všechny discipliny.                                                                                           
Používání ochranných přileb je ve všech závodech povinné. Povoleny jsou jenom přilby, které obepínají hlavu 
skořepinou a vypolštářováním až nejméně k ušním partiím. 
Závodníkům se doporučuje  používat ty přilby, které postačují minimálním nárokům toho kterého závodu a 
které byly homologovány uznávanou institucí. Přilby se spojlery nebo s odstávajícími okraji nejsou povoleny.. 
Přilby ale musí mít s ohledem na bezpečnost hladký povrch. 
Přilby používané v zimních sportech, musí být speciálně označeny a  vyráběny pro jednotlivé závody. Musí být 
označeny značkou „CE“ a odpovídat uznávaným standardům, jako např. CEE 1077 nebo US 2040, ASTM 
F2040, SNELL S98 nebo RS 98. 
Pro alpské rychlostní discipliny (sjezd a SG) musí helmy vykazovat maximální shodu s následujícími 
specifickými doplňujícími požadavky, měřenými při nárazech stanovených testem, popsaným normou               
EN 1077. Třída A musí odpovídat nebo být nižší než 230g. 
Měkké chrániče uší jsou povoleny jen pro slalom. 
6.8.1  Ochrana obličeje. 
Používáním závodní helmy ve slalomu nevylučuje možnost použití ochrany obličeje, pro závodníky 
mládežnických kategorií se spíše doporučuje ochranu obličeje používat. Při montáži takové ochrany musí být 
dodržena celistvost – hladkost vlastní helmy.  
6.9     Kontrola dodržování technických omezení a sankce za jejich porušení. 
Za kontrolu technických omezení a udělování sankcí odpovídá Jury příslušného závodu.  
6.9.1   Kontrola výšky podložek. 
Pro změření  max.výšky podložky bude použito kovové posuvné měřidlo (šuplera). Měří se výška lyže, 
podložky a vázání. 
6.9.2   Kontrola délek lyží. 
Vychází se zásadně z délky lyže uvedené výrobcem. V případě, že takový údaj není dostupný bude použito 
kovové svinovací měřidlo (metr). Měří se rozvinutá délka pevné části lyže dodané výrobcem.  
6.9.3    Na závodech FIS, CIT, ENL platí reglement FIS o výzbroji.                      
6.10       Dodatek k výkladu PLZ čl. 617.2 – na schůzi trenérů a vedoucích oznámí pořadatel   
               umístění oficiální výsledkové tabule pro výsledky a diskvalifikace.  
6.11      Doporučuje se, aby rozhodčí na startu vyvolával (kontroloval) jméno závodníka                                       
              a jeho startovní číslo podle startovní listiny.              
6.12       Označení zapíchnutí slalomových tyčí - musí být označeno …. 
6.13       Vzdálenost mezi brankami ve slalomu – vzdálenost točných tyčí nesmí být menší než 6 m  a větší   
              než 13 m pro dospělé, a12 m pro žactvo, doporučení FIS – 10 m. 

Vzdálenost mezi brankami ve vlásence a vertikále 0,75 m – 1 m. 
Prodlužovací  branky – musí mít mezi točnými tyčemi minimálně 12 m a maximálně 18 m pro 
všechny kategorie.     

6.14      Jedno tyčový slalom – Možnost vytyčovat závody ve slalomu pouze jednou(točnou) tyčí. 
6.14.1   Jedno terčový obří slalom –   je možnost vytyčovat závody v obřím slalomu jedním             
                                                               (točným) terčem. 
              V obou případech SL a OS musí být první, poslední a prodlužovaní branky, ve slalomu také  
              kombinace (vlásenka a vlnovka), vytyčeny oběmi tyčemi/terči. 
              Pokud závodník nepřejel imaginární spojnici od jedné točné tyče/terče k další a nejel po  
              přirozené linii, musí vystoupat zpět a obejít chybně absolvovanou tyč/terč.                            
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6.16       Přehled předepsaných výškových rozdílů VR a počtu branek v jednotlivých typech                         
              závodů a kategoriích :           
 

  Kategorie : Dospělí :  Žactvo :   
  FIS, CIT ENL, UZD Starší Mladší 

             
  VR 120 - 200 m  80 - 160 m 120 - 160 m  80 - 120 
 Ž      (80 m)  

 PBR/ZS 30 - 35% 30 - 35% 30 - 35% 30 - 35%  (+/- 3)
SL Vzdálenost  tyčí        0,75 - 13 m (12- 18 m)       0,75 - 12 m (12 - 18 m) 

  VR 140 - 220 m   80 - 140 m 120 - 160 m  80 - 120 
 M      (80 m)  

 PBR/ZS 30 - 35% 30 - 35% 30 - 35%     30 - 35% (+/- 3)
     

  VR 250 - 400 m 200 - 250 m 180 - 250 m 180 - 250 
 Ž     (150 m)   (150 m)   (150 m) 

 PBR/ZS        11 - 15% 13 - 15% 13 - 15% 13 - 15% 
GS  Terče :      0,75  x 0,50 m - červené, modré 

  VR 250 - 400 m 200 - 250 m 180 - 250 m 180 – 250 m 
 M     (150 m)   (150 m)   (150 m) 

 PBR/ZS 11 - 15% 13 - 15% 13 - 15% 13 - 15% 
   

  VR 350 - 600 m 350 - 500 m 250 - 400 m 250 - 350 m 
  Ž PRB/ZS 7 - 10%   7%  8 - 10%   8 - 10%   

  minimum 32 minimum 30   
SG        Terče :       0,75  x 0,50 m - červené, modré, doporučeno 2 skoky 

 VR 350 - 650 m 350 - 500 m 250 – 400 m 250 – 350 m 
M PBR/ZS 7 - 10%   7% 8 - 10%   8 - 10%   
  minimum 32 minimum 30     

    
  VR 450 - 800 m 400 - 500 m 300 - 400 m 250 - 350 
 Ž  (350 - 150 m) (300 - 400 m) (250 - 300 m) (250 - 300 m) 

SJ            Terče :        0,75  x 1 m - červené, modré (podle barvy ochranných sítí) 
                       450 - 1100 m     200 - 250 m 180 - 250 m 180 - 250 
 M  (350 - 450 m) (300 - 400 m) (250 - 300 m) (250 - 300 m) 
   
   VR                   80 - 100 m 80 m 60 m 

PAR            Terče :         0,30 x 0,75 m, trať / červená - modrá 
           PBR/ZS  

           
                  20 -- 30 15 -- 22 12 -- 15 

 
 Poznámky :  
 PBR/ZS - Ve SL, OS a GS se počítají jen změny směrů.                                                                   
 SL          - V závorce uvedena vzdálenost tyčí při prodlouženém oblouku                                
 VR         -  Pro závody UKZ a UZD mohou být použity, ve zvláštních  případech, minimální VR            
                  Ve SL 80 m, v OS 150 m. V takovém případě platí minimální přirážka / 50 bodů. 
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7     Různé.  
7.1  vyhlášení mistrů ČR  

Diplomy Medaile 
Ženy 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Muži 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Starší juniorky 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Starší junioři 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Mladší juniorky 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Mladší junioři 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Starší žákyně 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Starší žáci 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Mladší žákyně 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
Mladší žáci 1. -  6. místo 1. -  3. místo 
 
V případě umístění dvou a více závodníků  ve stejném pořadí jsou vyhlášeni na stejném místě a 
následující místo se vypouští. 
Vyhlášení mistrů České republiky se týká pouze pořadí českých závodníků.  
7.2   Účast na prezentaci a na poradách v závodech vypsaných OSÚ AD SLČR a FIS. 
Pořadatelé všech typů soutěží pořádaných v ČR jsou povinni provádět řádnou prezentaci závodníků a 
doprovodu a v případě potřeby využít i omezujících opatření v počtu osob na poradách podle směrných čísel 
ÚC. Prezentace a porad v závodech FIS všech kategorií se zúčastňuje vždy pouze odpovědná osoba určená 
OSÚ AD SLČR, která si může stanovit přiměřený počet asistentů (s hlasem poradním).  
7.3    Zprávy TD ze závodů OSÚ AD SLČR. 
TD jsou povinni odeslat do 3 dnů po skončení závodu zprávu o jeho průběhu na předepsaném formuláři. Tato 
zpráva se zpracovává i v případě nekonání závodu. Zpráva se odesílá sekretariátu OSÚ AD SLČR, Petru 
Seidlovi a  pořadateli. Týká se i závodů v jednotlivých územních složkách, včetně závodů “C“. Zprávu ze 
závodu přípravky a předžactva bez účasti TD zpracuje ředitel závodu (čl. 2.3 ).   
7.4        Změny termínů závodů : 
7.4.1     Závody  FIS na území ČR 
Změny termínů v průběhu závodního období nahlásí pořadatel sekretariátu OSÚ AD SLČR. V případě změny 
podmínek v průběhu již zahájeného bloku závodů ( pořadí závodů v rámci vícedenních závodů ) rozhoduje 
JURY. 
7.4.2     Závody - MČR ž a RKZ žactva. 
Změny termínů v průběhu závodního období projedná pořadatel s předsedou TR žactva OSÚ AD a                           
s předsedou STK OSU AD. V případě změny podmínek v průběhu zahájeného závodního seriálu rozhoduje o 
změně pořadí závodů  JURY. 
7.5      Závody v závodním období 2012/2013. 
Zájemci o uspořádání mezinárodních závodů v závodním období 2012/2013 zašlou přihlášky do 
20.3.2012,  republikových závodů  do 30.3.2012, sekretariátu OSÚ AD SLČR a kopii Stanislavu Lochmanovi. 
Je vítáno předběžné projednání v průběhu závodního období  2011/2012 s činovníkem STK. Žádost se podává 
na předepsaném formuláři (příloha č.6).  
7.5.1 Funkce při závodech “A“ a “B“, které musí být odsazeny RoLZ – specialista AD : 

• Ředitel závodu 
• Velitel trati 
• Velitel brankových rozhodčích 
• Rozhodčí na startu 
• Rozhodčí v cíli 
• Vedoucí měření 

7.6       Tiskopisy. 
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Při všech závodech na republikové úrovni a úrovni územních celků se musí používat předepsané tiskopisy, 
které jsou jako uvedeny na Web-stránkách SLČR/AD-dokumenty. 
 
7.7       Startovné. 
V závodním období  2011/2012 je doporučena výše startovného takto: 
7.7.1    250,-Kč za závodníka a závod na MČR a RKZ žactva 
            350,-Kč za závodníka a závod  v závodech FIS v ČR kategorie dospělých a juniorů 
            250,-Kč za závodníka a závod v závodech ÚZD dospělých 
7.7.2   Členové RDA a RDJ na mistrovství svých kategorií startovné neplatí.              
7.8      Ostatní informace. 
V SLČR platí následující dokumenty vztahující se ke sportovní činnosti: 
• Disciplinární řád platný od 10.11.1999 
• Přestupní řád platný od 30.9.2002  
• Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa a.s. č.595039825-4 (pojištění odpovědnosti,  
       majetku, škod).   
• Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa a.s.  č. 495000830-7 ( úrazové pojištění členů SLČR). 
7.8.1  Pojištění pro závod  a trénink  v zahraničí.  
         Zvýhodněné pojištění lze sjednat pouze prostřednictvím sekretariátu úseku OSÚ AD SLČR pro     
         jednotlivce nebo skupiny na jednotlivé výjezdy nebo celoroční pojištění. 
•  Pojistná smlouva s pojišťovnou Generali a.s. (pojištění léčebných výloh v zahraničí – jednotlivé výjezdy).       
•   Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa a.s. (pojištění léčebných výloh v zahraničí – celoroční 

pojistné). 
   V případě potřeby poskytne doplňující informace sekretariát.                                                                                
7.9    Prohlášení závodníka – “Athlete´s declaration“.    
U závodů FIS je tato povinnost splněna podepsáním   “Athlete´s declaration“     které současně platí pro 
všechny ostatní závody vypsané na území ČR.   
“Athlete´s declaration“   musí předložit sekretariátu OSÚ AD SLČR při podání přihlášky na první 
mezinárodní závod  v žákovské kategorii a následně při žádosti o mezinárodní licenci FIS po dovršení 15 let. 
Podpis rodičů případně zákonných zástupců je nutný u závodníků mladších 18 let. Po dosažení věku dospělosti 
musí závodník“Athlete´s declaration“  obnovit. 
7.10     Doping. 
Doping je ve všech lyžařských disciplínách přísně zakázán. Kontrolu a postih dopingu ve sportu stanovují: 
,,Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“, vydán Antidopingovým výborem České republiky, 
vztahující se na všechny závodníky, kteří se na závod připravují nebo se ho účastní, jejich trenéry, funkcionáře 
svazů, oddílů TJ, klubů apod., organizátory soutěží, jakož i ošetřující lékaře závodníků.  
Pro mezinárodní závody platí antidopingová pravidla FIS.  
Materiály: 

1. ,,Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“ 
2. „ Seznam zakázaných látek a metod „ 
3. „ Seznam zakázaných léků registrovaných v ČR „ 

vše viz  www.antidoping.cz   
 
Dostaví-li se dopingová kontrola k závodu je povinnost spolupráce :                   
Pořadatel :  

• zajistit odběrovou místnost, o její způsobilosti pro odběr vzorků rozhoduje dopingový komisař 
• zajistit dostatečné množství nápojů 

Odpovědné osoby : 
• spolupracovat při výběru kontrolovaných závodníků 
• spolupracovat s dopingovým komisařem při předvedení závodníků 

 
Vybraný závodník : 

• převezme písemnou výzvu k dopingové kontrole a její převzetí potvrdí s uvedeným časem svým 
podpisem 
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• sportovec se musí do 1 hodiny po vyzvání dostavit do odběrové místnosti 
• sportovec má právo být doprovázen jednou osobou jako doprovod 
• u mladistvých sportovců zajistí dopingový komisař, podle možností, účast zákonného zástupce nebo 

jiné vhodné osoby (lékař, trenér, zástupce svazu) 
• sportovec musí mít u sebe průkaz totožnosti  

Pokud se sportovec odmítne zúčastnit odběru bude tato skutečnost zaznamenána a oznámena 
“Exekutivě“  jako porušení antidopingového pravidla. 
 
7.11     Preventivní lékařská prohlídka. 
Podle výnosu ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR jsou registrovaní sportovci a ostatní účastníci 
mistrovských a nemistrovských soutěží povinni se podrobit preventivní lékařské prohlídce ne starší než 12 
měsíců ve znění směrnice č.3/1981 Věst.MZ ČSR o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a 
branně sportovní činnosti ve znění směrnic č.5/1985 Věst.MZ. 
 
7.12     Jednotyčové slalomy a jednoterčové obří slalomy. 
U závodů OSÚ alpských disciplin všech kategorií  závodů A, B,C je možné uspořádat jednotyčové slalomy                
a jednoterčové obří slalomy.Viz: 6.14  a  6.15 
 
7.13     Rozpisy závodů : 
Rozpisy závodů zašlou pořadatelé závodů, v elektronické  podobě sekretariátu nejpozději 30 dnů před konání 
závodu, který zajistí jejich zveřejnění  na Web-stránkách OSÚ AD SLČR, příp.územních celků. Kluby, které 
nemají přístup na internet si vyžádají rozpisy závodů u pořadatelů. 
7.14     Rozpisy závodů musí obsahovat základní údaje - PLZ čl. 213 : 

• termín a adresu pro podání přihlášky 
• místo a datum konání závodu 
• místo a čas prezentace a  1. schůze vedoucích družstev 
• datum a čas startu prvního závodníka a kategorie 
• vzorový rozpis je v příloze č. 5 
 

7.15     Distribuce výsledkových listin závodů.                            
Pořadatel je povinen zaslat výsledky závodů, výpočet přirážky, ihned po skončení závodu elektronicky ve 
formátu XML dle specifikace FIS – aktuální verze na .  
• FIS                                    - alpineresults @fisski.com/ XML dle specifikace FIS – aktuální verze 
• eSki.cz s.r.o                      - vysledky@eski.cz  /                                                              -  “  - 
V tiskové sestavě, včetně výpočtu přirážky závodů :                                              
• Lochman Stanislav          - lochstan@seznam.cz         /                           tisková sestava            
• sekretariát OSÚ AD        - alpin@cstv.cz                                                        -  “  - 
• e-mailové adresy uvedené v přihláškách                                                         -  “  - 
Výsledky budou zveřejněny na www.czech-ski.com/ alpské discipliny / výsledky.  
 
7.16    Závody KOSÚ AD. 
Závody organizované KOSÚ AD se řídí samostatnými SŘ nebo dodatky k SŘ OSÚ AD. Jejich součástí musí 
být termínová listina. Tyto dokumenty schvaluje pověřený člen Rady OSÚ SLČR – Petr Houser (viz adresář) 
 
7.17 Všechny dokumenty OSÚ AD SLČR, KOSÚ AD SLČR ( SŘ, dodatky SŘ KOSÚ, rozpisy závodů,  
          výsledky závodů, změny v kalendáři a nominace ) jsou zveřejňovány   na webu SLČR – Alpské  
          discipliny. 
 
7.18 Výsledkové listiny včetně, výpočtu přirážky a další dokumenty k závodu, musí obsahovat údaje 

podle    PLZ čl. 617. 
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8         Adresář.  
8.1    Rada OSÚ AD SLČR :     
předseda :                                                 telefon                       e-mail 
Miroslav Jarouš                                        +420737222487        jarous@vodnizdroje.cz  
místopředseda  
Jiří Langmaier                                          +420603577909         jirilg@hotmail.cz  
členové 
Petr Houser                                              +420737222414         tc.praded@praded-info.cz      
Jaroslav Máša                                           +420737222450        usekad@cstv.cz                                        
Danuta Štrougalová                                  +420608555088        danuta@eski.cz     
Zástupci RD : 
RDA ženy : Pavel Šťastný                      +420607772123           pavel.stastny@hotmail.com 
RDA muži : Tomáš Bank                         +420606710386         tomas.bank@quick.cz  
RDJ junioři : Radim Jireš                         +420606708399         radim.jires@post.cz     
RD žactvo :  Zdeněk Dřevěný                   +420604739941        zdenekdreveny@tiscali.cz    
 8.2    Revizní komise RK 
předseda : 
Pavel Holuša                                             +422606617010         pavel.holusa@volny.cz 
člen : 
Pavel Lipanský                                          +420602363918        lipansky@watersystem.z                                     
Oto Kaděrka                                               +420737222414       info@otosport.cz  
Věra Langmaierová                                   +420737226771        langmaierova@volny.cz          
Stanislav Kmoch                                       +420731845052         kmoch@lf1.cuni.cz  
8.3 Sportovně technická komise - STK :  
předseda: 
Stanislav Lochman                                   +420722227665        lochstan@seznam.cz  
člen : 
Petr Houser – odp.čin.Rady                     +420737222414        tc.praded@praded-info.cz      
Ota Deyl  - měření                                    +420602680021        ota.deyl@gmail.com  
Petr Seidl – ved.TD                               +420602532204        pe.seidl@centrum.cz  
Martin Vokatý - homologace                   +420602405228        vokaty.martin@atip.cz                                                    
Vilém Podešva  sen. - MK                       +420604738859        vilem.podesva@seznam.cz    
Tomáš Peslar - Výsledky,LB, ŽZ a ČP    +420603182661        tomas@eSki.cz 
Jiří Černý – homologace+CIT                 +420602934219        ski.cerny@centrum.cz  
Pavel Holuša – rozh.spec.                       +422606617010         pavel.holusa@volny.cz  
Danuta Štrougalová  - člen                      +420608555088        danuta@eski.cz  
Michal Trhlík  - člen                                +420777550466        michaltr@cbox.cz  
Jaroslav Máša  - člen                                +420737222450        usekad@cstv.cz  
Michal Kárník – MAS                              +420739539339        michal.karnik@kpc.cz   
Metodická komise – MK 
předseda: 
Vilém Podešva sen.                                 +420604738859        vilem.podesva@seznam.cz  
člen: 
Petr Houser                                              +420737222414        tc.praded@praded-info.cz      
Jaroslav Máša                                          +420737222450        usekad@cstv.cz  
Petr Jireš                                           +420604200306        petr.jires@wo.cz  
Tomáš Bank                                            +420606710386        tomas.bank@quick.cz  
Luděk Strejček                                        +420724519540        ludek.strejcek@post.cz  
Radim Jireš                                              +420606708399        radim.jires@post.cz 
Vilém Podešva jun.                                  +420731616223        allianz-basty@seznam.cz 
Tomáš Klinský                                         +420777190335      tendr@skidestne.cz 
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Michaela Švitorková         +420739015417     m.svitorkova@gmail.com 
Jan Fiedler          +420604703316       jan.fida@seznam.cz 
Jaroslav Skoumal                   +420603763444       jar.skoumal@gmail.com 
Petr Lajkeb                                              +420602650564        petlajkis@email.cz 
8.4 Ekonomika :  
předseda: 
Jiří Langmaier                                         +420603577909         jirilg@hotmail.cz  
člen:  
Miroslav Jarouš                                       +420737222487         jarous@vodnizdroje.cz   
Jaroslav Máša                                          +420737222450         usekad@cstv.cz               
8.5 PR : 
předseda: 
Aleš Krýzl                                                  +420608555080        ales@skiklubspindl.cz    
člen:  
Daniel Tichý                                               +420731540265       daniel.tichy@seznam.cz  
Jaroslav Máša                                             +420737222450        usekad@cstv.cz  
Bohdan Tětiva            +420602608753       bohdan.tetiva@czech-ski.com 
Štěpán Hrubý             +420733697192       hruby1986@gmail.com 
8.6     Plénum OSÚ AD SLČR : 
A  Praha                    Karel Suchý               +420723086120       dagmar.sucha@volny.cz  
B  Jihomoravský       Vilém Podešva           +420604738859       vilem.podesva@seznam.cz                
C Jihočeský               Martin Matouš           +420603496979       matous@maty.cz  
E  Pardubický            Stanislav Havel         +420603225044       info@skiricky.cz   
H  Královéhradecký   Blanka Sochorová    +420777024166       transski@volny.cz  
J  Vysočina                Vratislav Čamek       +420777702100       camek@content-vm.cz    
K Karlovarský            Zdeněk Fridrich       +420777740362       z.fridrich@seznam.cz  
L  Liberecký              Tomáš Ouvín            +420737284600       tomas.ouvin@interimex.cz 
M  Olomoucký           Radim Jireš              +420606708399        radim.jires@post.cz        
 P  Plzeňský                Jindřich Sedláček     +420603510295       sel.sro@tiscali.cz  
S  Středočeský        Věra Langmaierová     +420737226771       langmaierova@volny.cz          
T  Moravskoslezský    Stanislav Lochman  +420722227665       lochstan@seznam.cz  
U  Ústecký               Jindřich Holinger        +420777176203       jindra.holinger@volny.cz    
Z Zlínský                 Michal Trhlík               +420777550466      michaltr@cbox.cz  
8.7    TR žactva : 
Předseda                    Zdeněk Dřevěný      +420604739941       zdenekdreveny@tiscali.cz    
A  Praha                      Zdeněk Jáně             +420724152363       janezde@natur,cuni.cz        
B  Jihomoravský         Jaroslav Bogdálek    +420734338332       bogdalek@email.cz   
C  Jihočeský                Jiří Voráček             +420731188928       voracekjiri@quick.cz  
E  Pardubický              Tomáš Tuček           +420606929043      steatit@seznam.cz  
H  Královéhradecký    Luboš Dlabola         +420603237416       ldlabola@volny.cz  
J   Vysočina                 Vratislav Čamek     +420777702100        camek@connet.cz  
K  Karlovarský            Vladimír Vacek       +420777740362       vacek@svssro.cz 
L  Liberecký                Tomáš Kučera         +420728889451       tkucera@c-box.cz  
M  Olomoucký            Igor Kotzmann         +42060882667         rogik@seznam.cz  
 P  Plzeňský                 Robert Warga           +420602566436       warga@akvv.cz                        
S  Středočeský             Martin Štěpán          +420777266249       martin.stepan@aspekthm.cz  
T  Moravskoslezský    Tomáš Ťavoda         +420777021950       tom.tavoda@tiscali.cz   
U  Ústecký                   Jan Straka                +420602446732       sings@iol.cz  
Z  Zlínský                    Olga Křížová           +420733528282       olga.krizova@sportovniakademie.cz   
 
8.8.    Komise Masters 
Předseda 
Kárníková Iva                                               +420603324940       iva.ski@volny.cz  
Člen 
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Černý Jiří                                                       +420602934219      ski.cerny@centrum.cz  
Petr Seidl                                             +420602532204      pe.seidl@centrum.cz   
Michal Kárník                                                 +420739539339     michal.karnik@kcp.cz 
 
8.9.   Mezinárodní komise FIS : 
Předseda 
Bohumír Zeman                                             +420608555090      bobas@mail.cz 
 
Subkomise CIT 
Černý          Jiří                                       +420602934219     ski.cerny@centrum.cz  
                                                                       616 00 Brno, Náhorní 10 

                                     
Komise mládeže a žactva, subkomise žen 
Křížová       Olga                  +420733528282      olga.krizova@sportovniakademie.cz  

                                                760 01 Zlín, Pod Tlustou 5082 
 
Subkomise pro Evropské poháry, Světové poháry 
Zeman          Bohumír               +420608555090       bobas@mail.cz  
                                                                       543 01 Šp.Mlýn 163 
Subkomise pro homologaci tratí 
Vokatý          Martin               +420602405228        vokaty.martin@atip.cz  
                                                                       541 01 Trutnov, U parku 482 
 Černý          Jiří                  +420602934219         ski.cerny@centrum.cz  

                                               616 00 Brno, Náhorní 10 
Pravidlová komise 
Křížová       Olga                  +420733528282      olga.krizova@sportovniakademie.cz  

                                                760 01 Zlín, Pod Tlustou 5082 
Klasifikační komise 
Tomáš Bank                                                  +420606710386         tomas.bank@quick.cz 
 
Komise Masters                                             
Seidl Petr                                                       +420602532204        p.seidl@centrum.cz  
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8.10     Pořadatelé závodů   : 
Ski klub Špindl                                         543 51 Špindlerův Mlýn  
                                                                    e-mail: skiklub@skiklubspindl.cz                                         
                                                                    Komunardů  6, 170 00  Praha 7 
                                                                    Fax: +420 266 779 233                                                           
                                                         Aleš Krýzl                   +420 608 555 080 
                         Danuta Štrougalová    +420 608 555 088 
                                                                    Bohumír Zeman          +420 608 555 090 
 
TJ Bižuterie Jablonec n.N.            Pražská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou 
               Vladimír Hnídek  tel.: +420 602 630 915 
               e-mail: sekretariat@tjbizuterie.cz  
 
Ski klub Ústí n.O.                        Letohradská 1359, 562 06  Ústí nad Orlicí  
               Tel./fax :+420 465 524 669 
               e-mail: info@skiricky.cz  
                                                                     www.skiricky.cz                                            
            Stanislav Havel  +420 603 225 044 
 
SKI Vítkovice-Bílá              Jaromír Vlček 
      Bílá 173, 739 15 Staré Hamry,  
                 tel. +420 602 796 031 
                 Ski Bílá tel. +420 596 617 818  
                                                                       fax.              +420 596 617 819 
      e-mail: info@skibila.cz  
      e-mail: vlcek.skibila@seznam.cz  
 
Středočeský KSL                                 Věra Langmaierová    
                                                           Křížkovského 3, 130 00  Praha 3 
                                                                      tel.:  +420 737 226 771 
                                                                      fax.: +420 296 154 428                                           
                                                                      e-mail : langmaierova@volny.cz 
 
Skiteam Sv.Petr              Ladislav Forejtek 
                Lyžařská 281, 543 51 Špindlerův Mlýn 
                                                                       tel.: +420 603 483 246 
       e-mail : ladislav.forejtek@gmail.com  
 
VSK  Mendelu Brno                             Jiří Havel,  
                                                                     J.Babáka 3/5,  616 00 Brno, 
                                                                      tel: +420 776 194 614 , +420 604 738 859 
              e-mail: jhavel@mendelu.cz  
 
TJ Loko Trutnov                                          Pavel Marek 
TJ Slovan Pec p.S.                                        Petříkovická  472, 541 01  Trutnov    
                                                                        Fax.:  +420 499 841 643 
                                                                        tel.: +420 603 239 530 
                                                                        e-mail : info@gteam.cz  
       Blanka Sochorová - +420 777 024 166 
       e-mail: transski@volny.cz  
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TC Praděd     Petr Houser 
                                                                       793 36  Malá Morávka 3 
      e-mail: tc.praded@praded-info.cz      
                                                                       tel.  +420 737 222 414 
                                                                       web: www.praded-info.cz  
 
Ski klub Opava                                            Michal Waligora 
                                                                       Stará silnice 3 
                                                                                     746 01 Opava                                                                        
                                                                       tel.: +420 602 503 868 
                                                                       Fax : +420 553 673 999 
                                                                       m.waligora@tiscali.cz  
 
LK Ski Soláň                                           Jaroslav Trhlík 
                                                                      Meziříčská  525 
                                                                      756 61 Rožnov p.R.                                                                         
                                                                       tel.: +420 602 544 568 
                                                                       e-mail: trhlik.jaroslav@quick.cz        
 
SK Figura                                                 Marie Figurová 
                                                                       793 36  Malá Morávka, 
                                                                        tel.: +420724708089 
                                                                        e-mail: josef.figura@seznam.cz  
 
Ski klub Šumperk             Tomáš Klíma – SKIKL Šumperk 
                                                                     Tyršova 12 
                                                                     787 01 Šumperk,  
      tel. a fax.: +420 583 215 218 
                                                                       mobil : +420 604 218 588   
      e-mail: skiklub@skiklub-su.cz 
 
SK Špičák n.Š    Robert Varga 
                                                                      Vlastina  23, 
                                                                       323 00 Plzeň  
      e-mail: varga@akvv.cz 
                                                                       tel.: +420 377 535 95 
                                                                       mobil: +420 602 566 436 
                                                                       Petr Pohanka 
                                                                        e-mail: pohanka@bis-as.cz  
                                                                        tel.: +420 602 413 296 
     
TJ Spartak Rokytnice n.J.                           512 45 Rokytnice n.J. 
                                                                        Jiří Jirman 
                                                                         tel.: +420 481 522 380 
                                                                         fax.: +420 481 522 103 
                                                                         e-mail: info@skiareal-rokytnice.cz 
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Příloha č.1 
 
                                                Odborný sportovní úsek alpských disciplín SLČR 
 
          Kalendá                        Kalendář RKZ / FIS / UKZ  žactva v sezóně 2011/12                                   
 
                                                        
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum : Místo :  Pořadatel : TD :   SL GS SG dny v 

týdnu 
17.- 18.12.  
 

Špičák n.Š. 
                  RKZ 

SK Špičák 
                    ČP  

Petr 
Houser 

 1 1  so, ne, 

  7.-   8.1. 
 

Karolinka 
                  RKZ 

Ski Soláň 
                    ČP  

Ján 
Wyderka 

 1 1  so, ne, 

18.- 19.1. 
 

Špindl       RKZ 
MČR SG 2.záv- 

ST Sv.Petr 
                    ČP

Pavel 
Holuša 

   2 st, čt, 
 

24.- 25.1. 
  

Říčky                  
                  RKZ 

Ski kl.Ústí         
                    ČP  

Luboš 
Dlabola 

 1 1  út, st, 

27.- 28.1. 
 

Říčky           FIS Ski kl.Ústí n.O. FIS  1 1  pá, so, 

30.1.- 1.2. 
 

Bílá 
                  UKZ 

Ski Bílá 
ZOM                  

Pavel 
Lipanský 

 1 1 par po, út, st,  

11.- 12.2. Pec p.S.     RKZ 
MČR SL,GS 

Slovan Pec  
L. Trutnov ČP  

Robert 
Kaděrka 

 1 1  so, ne, 

  9.- 11.3. 
 

Rokytnice n.J. 
                  RKZ 

Sp.Rokytnice 
           ČP 

Petr 
Seidl 

 1 1 1 pa, so, ne, 
 

17.- 18.3. 
 

Albrechtice 
                  RKZ 

Bižu Jablonec  
Finále         ČP

Miroslav 
Jalový 

 1 1  so, ne, 

   ČP 6 6 3  
   zápočet ČP 4 4 2  
 
                  
FIS : 
23.- 26.1.          Arcalis         AND                                      24.- 25.1.          Vrátná       SVK 
  3.-   5.2.          St.Planina     SRB                                        4.-   5.2.           Sarajevo   BIH 
18.- 19.2.           Stari vrh       SLO                                       21.- 22.2.         Zagreb      CRO    
  2.-   3.3.           Folgarida     ITA                                         2.-   3.3.         Uludag      TUR                               
10.- 11.3.           Kopaonik      SRB                                       14.- 15.3.         Borovets   BUL 
17.- 18.3.           Kopaonik     SRB                                        23.- 24.3.         Abetone     ITA 
  5.-   6.4.           Val d Isere    FRA                                          6.-   8.4.        Whistler    CAN  
13.- 15.4.           Taernaby      SWE 
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Příloha č.2 
                                              Odborný sportovní úsek alpských disciplín SLČR 
 
                                               Kalendář FIS, CIT, UNI, ENL, CHI, MAS – 2011/12 

                     ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Datum :   TD : SL GS SG SC dny v 

týdnu 
10.- 
12.12.10 

Stoh Ski kl.Špindl FIS-CIT/ AL
gs - FIS 

2 
 

 
1 

  so, ne, 
po, 

17.- 
20.12. 

Stoh Ski kl. Špindl FIS -      ČP 2 2   so, ne, 
po, út, 

9.-10.1. 
2012 

Špindl ST Sv.Petr FIS -      ČP 
NCJ  sg,sc,

  2 1 po, út, 

12.- 15.1. Albrechtice Bižu 
Jablonec 

FIS –     ČP 2 2   čt, ne, 
pa, so, 

21.- 22.1. Pec Slov.Pec FIS -      ČP  2   so, ne, 
 

27.- 28.1. Říčky Ski kl. Ústí 
n.O. 

žactvo 1 1   pa, so, 

28.- 29.1. Karlov  Ski Opava FIS -      ČP 2    so, ne, 
 

28.-29.1. Rokytnice 
n.J. 

TJ Spart.Ro. FIS - MAS 1 1   so, ne, 

4.-5.2. Karolinka LK Ski Soláň FIS - CIT 2    so, ne, 
 

11.- 12.2. Mísečky KOSÚ S FIS - CIT     
           

2    so, ne, 
 

18.- 19.2. Bílá Ski Bílá FIS -     ČP 
UNI,   NCJ  

1 1   so, ne, 
 

  3.-   4.3. 
 

Pec p.S. Slovan Pec 
p.S. 

FIS - MAS 1 1   so, ne, 
              

  3.-   4.3. Bílá Ski Bílá FIS -     ČP   1 1   so, ne, 
 

17.- 18.3. Karlov TC Praděd FIS -      ČP 2    so, ne, 
 

17.-18.3. Pec p.S. SP SJ SKI 
Slovan Pec  

MČRM 
PTS -     ČP

 2   so, ne, 
              

22.- 25.3. Špindl Ski kl. Špindl FIS -     ČP 
NC 

1 1 1 1 čt, pa, 
so, ne 

26.-29.3. Kouty, 
Přemyslov 

Ski klub 
Šumperk 

FIS -    2 2   po, út, 
st, čt, 

30.3.-  
1.4. 

Praděd SK Figura CIT  sl,         
ENL gs,      

2  
1 

  pa, so, 
ne,  

25.6.2011 Lochman celkem 20 14 3  
ČP 11 10 3  
zápočet 6 6 2  

 
29.2.- 9.3. Roccaroso ITA MSJ 1 1 1  ne - ne 
13.- 22.1. Innsbruck AUT YOG 1 1 1  pa - po 
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14.- 18.3. Schladming AUT Finale WC 1 1 1   st - ne 
12.- 18.3. Vald d´Aosta SPA Finale EC 1 1 1  út - so  
 
Příloha č.3 
 
Změny – dodatky  v PLZ  IWO / OSÚ AD SLČR 2010/2011.                                
 
601.4.6.1  -  13. odsek doplnit – pro závodníky.Také ve sjezdu 1. odsek. 
 
603.7.2.    -   Doplnit věru : Autor musí brát do úvahy kontrolu rychlosti. 
 
605.1        -   Zjednodušení textu : Pořadatel je povinen zajistit nejméně tři předjezdce, 
                      kteří mají podepsané nebo podepsali “Prohlášení závodníka“. Předjezdci 
                      jsou členy organizačního výboru. Při sjezdu se musí předjezdci zúčastnit  
                      všech tréninkových jízd.  
   
605.2        -   Nahrazen výraz předjezdci (musí mít…) výrazem by měli mít schopnost 
                      absolvovat trať závodním způsobem. 
 
608.12.5   -   Je určena……..prohlídka přidat - pro závodníky. 
 
615.3        -   Průjezd cílem a měření časů 
                     Cílová čára musí být projeta 

• Buď na obou lyžích 
• Nebo na jedné lyži 
• Nebo po pádu v bezprostřední vzdálenosti před cílem překročena 

oběma nohama. Bezprostřední vzdálenost před cílem se rozumí mezi 
poslední bránou a cílovou linií. V tom případě platí stopovaný čas, 
jestliže byl paprsek přerušen jakoukoliv částí těla nebo výzbroje. 

650.3        -   K podání  ………..ve čtyřech provedení. Při elektronickém podání musí  
                                                     být  ve formátu PDF. 
650.4.4      -   Celý článek se škrtá. 
 
650.6.6.1   -   Doba platnosti je stanovena 1. listopadem(1.11.) daného roku. 
 
650.6.6.2   -   Doba platnosti je stanovena 1. listopadem(1.11.) daného roku. 
 
703.2.3      -   Před startem k prvnímu oficiálnímu tréninku musí závodníci provést 
                       kompletní prohlídku tratě. 
                       Další text se škrtá. 
 
1001.3.4    -   Při závodech FIS - ENL je minimální počet bran 7% výškového rozdílu. 
                       Při závodech ZOH, MS, MSJ, WC, COC  pak     6% výškového rozdílu. 
                       Při závodech žactva je minimálně 8% a maximálně 10% výškového rozdílu. 
                       Další text se škrtá. 
 
Články  804, 804.1, 904, 1004 odkazují na článek 614.3. 
 
Nová BL – Base List Fis, FIS bude vydávat od června 2011 samostatnou BL, ve které budou            
zohledněny výsledku jen v dané sezoně.  
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Příloha č.3                 
OSÚ AD SLČR          

                                                                   

 
Žádost o přidělení závodu v Alpských disciplinách 

   
 

   

Pro rok : 2013                                                                                                                                         

Pořadatel :       
                                                                                                                  

Místo :                                                                        KOSU :                    
                                                                                                                

Datum :                                                                                                                
                                                                                                                 

Název závodu :                                                                                                                   
                                                                                                                  
         

Závod :   SL OS SG MČR FIS UNI CIT ENL UZD RKZ UKZ PAP MAS VEZ 
               

Dospělí FIS :                  
               

Dospělí UZD :               
               

Žactvo :               
               

Přípravka :               
               

Masters :               
               

 
název tratě : 
č.homologace : 

 N.m.v. startu
N.m.v. cíle 

   
   

VR   

Adresa pro SŘ :                                                                                                                 
                                                                                                               

Ředitel závodu :                                                                                                                  
                                                                                                                

Telefon :                                                                                                                 
                                                                                                                

Fax :                                                                                                                
                                                                                                                 

E.mail :                                                                                                                 
                                                                                                                 

www.stránky                                                                                                                
                                                                                                                    

                                                                                                                                                 
Žádost odeslat na závod FIS a RKZ do 30.3. na e-mail :                                             

            
Sekretariát : usekad@cstv.cz       Tel.: +420 737 222 450                                                     

     Tel.: +420 722 227 665                                                    STK : lochstan@seznam.cz, 
Dne :                                                                                                               

                                                                                                                
Předseda OV :                                                                                                                    
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Příloha č. 4 
 

                                                                                                                                                                                            

Competition (Name/Place) 
Závod ( Název / Místo )   
Veranstatlung (Name/Ort) 

 

Responsible for entry 
Odpovědný za přihlášku 
Für die Meldung verantwortlich 

Date of race 
Termín závodu 
Datum des Wettkampfs 

National Association Cat. WC COC FIS 
Oddíl / Klub – Region   Kat. CIT UNI ENL 
Nationaler Verband Kat. JUN CHI  
 COMPETITORS 
  ZÁVODNÍCI 
   WETTKÄMPFER 

 L Ž M M 

Code No. 
Kód. číslo 
Code Nr. 

Surname, First Name 
Příjmení, jméno 
Familienname, Vorname 

YB 
Roč 
JG 

DH 
 

SL GS 
 

SG 
Arrival 
Příjezd 
Anreise 

Departure 
Odjezd 
Abreise 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
Vedoucí dr,: 

        

 
Trenér : 

        

 
Trenér : 

        

 
Datum : 

 
 

 
 

ENTRY FORM 
PŘIHLÁŠKA K ZÁVODU                 

ANMELDUNGSFORMULAR 
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Poznámky : 


