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Soutěžní řád 2011 - 2012 
pro závody kategorie „B“ a „C“   

vypsané KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 
 

1. Úvodní ustanovení : 
Seznam závodů vypsaných KOSÚ AD KSL Zlínského kraje a závodů FIS + ktg. „A“ pořádaných na 
území kraje je uveden v příloze č. 1 tohoto SŘ. Pro pořádání, účast a průběh závodů platí Pravidla 
lyžařských závodů 2008/2012 a Soutěžní řád OSÚ AD SLČR 2011 -2012. U závodů kategorie „C“ lze 
tyto závody vypsat současně jako závody veřejné (náborové). Podmínkou je jejich provedení podle 
výše uvedených pravidel a bodu 4) tohoto SŘ a dále zpracování výsledkových listin podle bodu 8) 
tohoto SŘ. 

 
2. Rozpisy závodů : 

Pořadatelům se ukládá povinnost rozpisy závodů umístit 30 dnů před závodem on-line na web 
SLČR. Vzor rozpisu uveden v příloze č. 4. 

 
3. Věkové kategorie : 

Závody kategorie „C“ lze vypisovat společně pro všechny věkové kategorie. 
 

4.  Účast na závodech : 
Případný start nečlenů SLČR je považován jako samostatný vložený závod. 

 
5. Přihlášky, startovné a losování : 

Losování závodů ÚZD se řídí čl. 4.6.2 SŘ OSÚ AD SLČR. Kategorie přípravky a předžactva je 
nasazována do závodu vždy od nejmladšího startujícího závodníka, proto musí být v přihláškách 
rodná čísla bez lomítek.  
KOSÚ AD ZK doporučuje následující výše startovného : závody „B“ dospělí – 250,-Kč, žactvo – 250,-
Kč, závody „C“ přípravka a předžactvo – 150,-Kč / za závod. U ostatních veřejných závodů je výše 
startovného dle uvážení pořadatele.  

 
6. Dlouhodobé soutěže : 

V rámci podpory rozvoje lyžování v regionu KOSÚ AD vypisuje soutěž pro všechny kategorie 
s názvem „Valašský pohár“ pořádaný kluby LK SKI Soláň, SK MEZ Vsetín a lyžařskými areály Kyčerka, 
Karolinka a Razula. Soutěžní výbor tvoří členové Rady KOSÚ AD. Podmínky soutěže a kalendář 
závodů je uveden v příloze č. 3. 

 
7. Jednotlivé soutěže : 

KOSÚ AD Zlínského kraje vypisuje společné závody ktg. „B“ ve slalomu a obřím slalomu pro žactvo, 
juniory a dospělé (ÚKZ a ÚZD). Pořadatelem těchto závodů se pověřuje SK MEZ Vsetín. Termíny 
závodů jsou uvedeny v příloze č. 1. 
KOSÚ AD Zlínského kraje vypisuje pro kategorii přípravky a předžactva závody ktg. „C“ v obřím 
slalomu a kombinovaném závodu. Pořadateli těchto závodů se pověřují SKM Valašské Meziříčí a LK 
Ski Soláň. Termíny závodů jsou uvedeny v příloze č. 1. Závody jsou současně zařazeny do 
dlouhodobé soutěže „MADEJA sport cup 2012“. Podmínky a celý kalendář této soutěže jsou 
uvedeny na webu organizátora  http://www.madejasportcup.cz/ 
V kategorii přípravky a předžactva, žactva a dospělých vypisuje KOSÚ AD Zlínského kraje soutěž 
„Přebor Zlínského kraje 2012“. Soutěžní výbor tvoří členové Rady KOSÚ AD. Podmínky a termíny 
jednotlivých závodů jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 



Krajský svaz lyžování Zlínského kraje 
Krajský odborný sportovní úsek alpských disciplin 

Strana 2 (celkem 2) 

 

8. Zpracování výsledkových listin a zpráv ze závodu : 
Pořadatelé závodů kategorie „B“ a „C“ zpracují výsledky v souladu s čl. 7.14 SŘ OSÚ AD SLČR.  
Pokud jsou závody kategorie „C“ vypsány současně jako závody veřejné (náborové), je nutno 
vyhotovit dvě výsledkové listiny. Na eSki.cz se ve smyslu čl. 7.15 SŘ OSÚ AD SLČR odesílá výsledková 
listina zpracovaná pouze s registrovanými závodníky a nově příchozími závodníky.  
Zprávu ze závodů kategorie „C“ (bez TD) vyplní ředitel závodu v souladu s čl. 2.3 a 7.3. SŘ OSÚ AD 
SLČR, kterou zašle na KOSÚ AD ZK, email: michaltr@cbox.cz .  
 
 
 
 
Schváleno     23.11.2011  Radou KOSÚ AD ZK                    Ing. Michal Trhlík 
aktualizováno 30.11.2011 předseda KOSÚ AD ZK 


