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JESENICKÝ  POHÁR  2012/13 
 
A. Hodnocení sportovních výkonů 

1.1. Sportovní výkony závodníků jsou hodnoceny součtem bodů získaných za umístění ve 
vypsaných závodech ve čtyřech závodech dle termínové listiny. 

1.2. Bodová stupnice za umístění v závodech: 
Umístění              body                                                   umístění                     body 
1.                          30           9.                                 8 
2.                          24                                                      10.                               7 
3.                          18           11.                               6 
4.                          15                                                       12.                               5 
5.                          13                                                       13.                               4 
6.                          11                                                       14.                               3 
7.                          10                                                       15.                               2 
8.                           9                                                        16. a další                    1 

      1.3. Kategorie         
¨ 1.3.1. Myšáci společně chlapci + dívky(2006 a mladší) 
      1.3.2. Přípravka chlapci/dívky (2003,04,05) 
      1.3.3. Předžactvo chlapci/dívky (2001,02) 
       
B. Termínová listina 
      ne 06. 01. 2013       OSL – Myšák - Karlov 
 so 26. 01. 2013     OSL – Petříkov    
 ne 10. 02. 2013     OSL/kombi – Kopřivná – Malá Morávka 
 ne 24. 02. 2013     OSL - Annaberg 
 ne 10. 03. 2013       Paralel – Suchá Rudná 
  
C. Hodnocení 
1.1.   Způsob hodnocení: 
Závodníkům v jednotlivých kategoriích jsou přidělovány body za umístění v jednotlivých 
závodech dle stupnice – A1.2. 
1.2.   Do celkového hodnocení jednotlivců se započítá součet bodů za umístění ve třech 
nejlepších závodech.  
1.3   Vyhodnocení klubů/oddílů bude provedeno součtem všech bodů, které získají všichni 
závodníci klubu ve všech kategoriích. 
1.4. Při dosažení stejného počtu bodů v celkovém hodnocení se o pořadí rozhoduje podle        
        následujících ukazatelů: 

a) počet lepších umístění ve třech nejlepších závodech 
b) součet získaných bodů ze všech uskutečněných závodů 
c) umístění ve finálovém závodě – paralel 10. 03. 2013 
 
 



 
D. Podmínky účasti 
     1. Závodu se mohou zúčastnit pouze členové SLČR, kteří se prokáží platným členským 

   průkazem SLČR, lékařským potvrzením a mají odevzdané (odevzdají) Prohlášení    
   závodníka. Případný start nečlenů SLČR je považován jako samostatný vložený závod. 

     2. Pořadatel má právo omezit účast závodníků podle PLZ. 
      
E.  Výběr z Pravidel lyžařských závodů – závodí se podle platných Pravidel lyžařských  
 závodů a SŘ SLČR 2012/13 s těmito doplňky a úpravami: 
     1. Tratě nemusí být homologovány 
     2. Při závodech může být použito bezdrátové měření. 
     3. Při závodě není nutné zajistit ruční měření. 
   
F.  Různé 
     1. Ve SLČR platí následující dokumenty, které se vztahují k organizování sportovní 
    činnosti: 
         Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa a.s. č.595039825-4 (pojištění    
         odpovědnosti, majetku, škod).   
         Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa a.s. č. 5101326452 ( úrazové pojištění  
         členů SLČR). 
          Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa a.s. č.7720631260 (odpovědnost trenérů a   
          cvičitelů SLČR) 
 2. Pořadatel jednotlivých závodů může vybírat startovné. Maximální výše startovného: 
     členové SLČR po předložení platného průkazu člena SLČR je 150,-Kč/start. Startovné 
          nečlenů SLČR není omezeno.  
 3. Pořadatel má právo v rozpise stanovit termín uzávěrky přihlášek, na dodatečné  
          přihlášky se nevztahuje maximální výše startovného - bod F.2.. 
 4. Distribuce rozpisů závodů 
     Pořadatel může po schválení Soutěžním výborem změnit termín závodu a je povinen  
     umístit rozpis závodu 7 dní předem na internetových stránkách SLČR. 
      5. Distribuce výsledkových listin:  
     a) pořadatel je povinen předat kompletní výsledkovou listinu  do 2 dnů po skončení 
          závodu elektronicky ve formátu XML dle specifikace FIS – aktuální verze na  
          e-mailovou  adresu: tc.praded@praded-info.cz  
     b) výsledkové listiny pořadatel rozešle podle požadavků zúčastněných klubů a oddílů 
          na jejich e-mailové adresy do 3 dnů po ukončení závodu. 
 6. Soutěž je řízena Soutěžním výborem ve složení: 
  Petr Drápala  SK Annaberg petr.drapala@seznam.cz  
  Petr Drápala jr. SK Annaberg petr.drapala@email.cz  
  Petr Houser TC Praděd tc.praded@praded-info.cz 
  Gerhard Mendrok TC Praděd mendrok@mybox.cz  
  Komisař soutěže:  Petr Houser 
  Zástupce komisaře: Petr Drápala 
  Komisař soutěže nebo jeho zástupce schvaluje rozpis závodu a při závodech: 

a) určuje složení JURY 
b) je členem JURY 
c) provádí a zveřejňuje průběžné hodnocení. 

 7. Všechny závody Jesenického poháru jsou zařazeny do kategorie C. 
   
 
V Malé Morávce 8. října 2012 Petr Houser v.r 
  komisař soutěže        


