
Zásady a pravidla série závodů  
„Karlovarského pohárku, přeboru Karlovarského kraje   

kategorií U10 a U12“ 
 

Název série: „ Karlovarský pohárek, přeboru Karlovarského kraje“ 
 

1. Pořadatelé a termíny: 

Datum Pořadatel  Areál Odpovědná osoba Disciplína 
     
5.1.2013 so SK Bublava Bublava Zdeněk Fridrich 

z.fridrich@seznam.cz 
KZ 

26.1.2013 so Ski N. Hamry N.Hamry Markéta Štěříková 
m.sterikova@seznam.cz 

OSL 

2.2.2013 so LK Tatran 
Kraslice 

Areál Krajka Martin Vlček 
vlcek@amati.cz 

OSL 

16.2.2013 so 
finále 

TJ Horal Stříbrná Areál Lišák Günter Fischer 
gunter.f@seznam.cz 

KZ 

     
 

2. Propozice: Zajišťuje pořadatel každého závodu. V propozicích musí být uveden kromě 

názvu závodu i že se jedná o závod ze série závodů „Karlovarského pohárku, přeboru 

Karlovarského kraje“. V propozicích taky musí být instrukce pro případ zrušení závodu. 

Každý pořadatel zašle propozice alespoň 30. dnů před závodem předsedovi OSÚ AD 

Karlovarského kraje e-mailem na adresu: z.fridrich@seznam.cz 
 

3. Kategorie: dle Soutěžního řádu OSÚ AD SLČR (dále jen SŘ): U10-U12 dívky, chlapci. 

4. Disciplina: závodí se v disciplínách obří slalom nebo kombinační závod. Každý závodní 

den se jedou dva samostatné jednokolové závody. 
 

5. Pravidla: Platná pravidla lyžařských závodů SLČR a Soutěžní řád  OSÚ AD SLČR. 

 

6. Startovné: 150,- Kč/osobu a závodní den 

7. Hodnoceni:  
     7.1 Bodová stupnice bodů za umístění: 

1. - 50b.      6. - 30b.      11. - 20b.      16. - 15b.      21. - 10b.      26. - 5b. 
2. - 45b.      7. - 28b.      12. - 19b.      17. - 14b.      22. -  9b.       27. - 4b. 
3. - 40b.      8. - 26b.      13. - 18b.      18. - 13b.      23. -  8b.       28. - 3b. 
4. - 36b.      9. - 24b.      14. - 17b.      19. - 12b.      24. -  7b.       29. - 2b. 
5. - 33b.    10. - 22b.      15 -  16b.      20. - 11b.      25. -  6b.       30. - 1b. 
 
 



 7.2  Celkové hodnocení 
 Pořadí se určuje dle získaných bodů z jednotlivých závodů a to minimálně ze tří a 

 maximálně z šesti nejlepších bodových hodnocení. V případě rovnosti bodů se jako 

 další kriterium bere lepší dosažené umístění v  těchto šesti započítaných závodech. 

 V případě stejného umístění ve všech šesti započítaných závodech rozhodne lepší 

 dosažené umístění v sedmém, případně osmém závodě. 

 
8. Vyhlašování:  

Každý pořadatel vyhlašuje vlastní závod a to 6. prvních v kategorii. Pořadatel posledního 

závodu zajišťuje celkové vyhlášení a předání pohárů celé série. Diplomy a medaile na 

celkové vyhlášení zajistí a předá zástupce OSÚ AD KK. 
 

9. Výsledky. 
 Zajišťuje každý pořadatel bezprostředně po závodech s bodovým ohodnocením závodu. 

Každý pořadatel je zároveň povinen maximálně do dvou dnů odeslat výsledkovou listinu 

předsedovi OSÚ AD KK, který doplní průběžný stav bodů a výsledkovou listinu 

neprodleně umístí na stránky SLČR. Každý pořadatel poté vystaví tuto listinu 

s přiřazenými průběžnými body na svých stránkách také.  
 

10. Stavitelé: První závod staví „domácí“ stavitel, 2 závod „cizí“ dle předchozí dohody. 

Stavitel musí být odborně schopný postavit trať dle pravidel a trendů alpského lyžování. 
 

11. Ostatní: 
11.1. Pořadatelé jednotlivých závodů mohou v rozpise závodu zařadit také kategorii 

Superpřípravky (ročníky 2006 a mladší). Tato kategorie však nebude oficiálně 

vyhlášena v rámci krajských přeborníků 
 

 

Zapsal dle shody na poradě organizátorů:                                                                   

Zdeněk Fridrich 
předseda OSÚ AD KK 


