
Finále ČP žáků 

V lyžařské sezóně 2014 – 15 bude posledním republikovým závodem žáků (RKZ) a závodem 

Českého poháru finále a paralelní závod krajských družstev. 

Finále Českého poháru se uskuteční v disciplině  Vyřazovací závod jednotlivců. 

Vyřazovací závod jednotlivců je posledním závodem započítávaným do celkového pořadí Českého poháru. 

 

Pravidla vyřazovacího závodu 

Závod se uskuteční v GS terčích a dle sněhových podmínek a výškového rozdílu, který bude k dispozici, buď 

s parametry GS nebo SL a dle parametrů na příslušných lyžích. 

V 1. kole startují v jednotlivých kategoriích všichni přihlášení závodníci dle směrných čísel krajů. 

Závodníci jsou v 1 kole nasazeni v opačném pořadí celkové klasifikace Českého poháru. Ti, kteří v ČP 

nebodovali, jsou předřazeni v opačném pořadí dle bodů za výkon uvedených příslušné LB pro příslušnou 

disciplinu.  

Do 2. kola postupuje 30 nejlepších z kola prvého. V případě, že se na 30. místě umístí více závodníků, počet 

postupujících závodníků se rozšiřuje. Ve 2. kole startují závodníci v opačném pořadí dle dosažených časů. 

Závodníci na 16. až 30. místě obdrží dle svého umístění body do ČP. Ti závodníci, kteří 2. kolo nedokončí, budou 

klasifikováni na 30. místě a obdrží do ČP 1 bod. 

Do 3. finálového kola postupuje 15 nejlepších z kola druhého. V případě, že se na 15. místě umístí více 

závodníků, počet postupujících závodníků se rozšiřuje. Ve 3. finálovém kole startují závodníci v opačném pořadí 

dle dosažených časů. Závodníci na 1. až 15. místě, případně na dalších místech v případě více postupujících, 

obdrží dle svého umístění příslušné body do ČP. Ti závodníci, kteří 3. finálové kolo nedokončí, budou 

klasifikováni na 15. respektive posledním místě z finálového kola a obdrží příslušné body do ČP. 

Body se započítávají do celkového pořadí Českého poháru. 

Vyřazovací závod je poslední závod, který se započítává do celkového pořadí Českého poháru. 

Doporučené parametry pro Vyřazovací závod 

V případě GS 

Převýšení :  120 – 150 m  

Počet bran:   13 – 17 %    

V případě SL 

Převýšení :  60 – 100 m 

Vzdálenost bran: 6 – 13m (6 – 8m jen v případě vertikál)  

Počet bran:   32 – 38%   

Vyřazovací závod se jede první den Finále Českého poháru. 

 

Parametry vyřazovacího závodu, volbu discipliny a počty postupující z jednotlivých kol, rozhodne po 

konzultaci s pořadatelem (ředitel závodu) delegovaný TD závodu.  Pořadatel uvede způsob v propozicích.  

 

Paralelní slalom krajských družstev případně závod jednotlivců 

Paralelní slalom se jede druhý den Finále Českého poháru 
A. Pravidla paralelní slalom krajských družstev  

Za každé krajské družstvo startuje vždy jeden závodník z každé kategorie (ml. Žákyně, st. žákyně, ml. Žák, st. 

Žák), kraje mohou postavit i více družstev.  

Alt. 1 Závod se jede štafetovým způsobem a to dvoukolově.  

V případě, že nebude možné z technických důvodů štafetový závod uskutečnit, sčítají se časy jednotlivých členů 

družstva. 

Nasazení prvních krajských družstev se provádí dle pořadí v krajské soutěži družstev ke dni uskutečnění závodu.  

Případná další krajská družstva jsou nasazována v dalším pořadí dle součtu lepších bodů z SL nebo GS členů 

jednotlivých nasazených družstev.  

Vše ostatní se řídí pravidly PSL.    

Alt. 2. Závod se jede stejným systémem, jako NTE ve finále SP nebo na MS. 

Nasazení prvních krajských družstev se provádí dle pořadí v krajské soutěži družstev ke dni uskutečnění závodu.  

Případná další krajská družstva jsou nasazována v dalším pořadí dle součtu lepších bodů z SL nebo GS členů 

jednotlivých nasazených družstev. 

 

B. Pravidla pro paralelní slalom jednotlivců 



Nasazení závodníků dle celkového pořadí v ČP. Závodníci, kteří nemají body v ČP jsou následně zařazení dle 

bodů za výkon v SL.  

Dále vše dle PLZ.  

O počtu startujících, případně uskutečnění kvalifikace rozhodne po konzultaci s pořadatelem (ředitel závodu) 

delegovaný TD závodu nejpozději 10 dnů  

Výsledky paralelního slalomu nejsou započítávány do Českého poháru. 

 

Způsobu uskutečnění paralelního slalomu, a to zda se uskuteční závod družstev nebo jednotlivců, a 

jakým způsobem rozhodne trenérská rada žáků. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách 

nejpozději 28.2.2015.  Pořadatel uvede způsob v propozicích.  

 

 

 

 

 

 


