
Dodatek SŘ KOSU AD LB k SŘ OSÚ AD SLČR 2010/2011. 
 

1. Úvodní ustanovení : 
Pro soutěže řízené KOSU AD LB platí v plném znění SŘ OSÚ AD SLČR 2010/2011. 
V rámci činnosti KOSU AD LB jsou vypsány dlouhodobé soutěže jednotlivců a družstev  
a to : 
Pohár Libereckého Kraje AD pro kategorie přípravky a předžactva jednotlivců a družstev, 
Pohár Libereckého Kraje AD pro kategorie žáků jednotlivců,  
Pohár Libereckého Kraje AD pro kategorie juniorů a dospělých jednotlivců.  
2. Účast na závodech řízených KOSU AD LK : 
Všechny kategorie startují bez omezení. Pro omezení startu ve  II.kolech platí PLZ čl. 806.2. 
Tohoto pravidla se použije jen ve výjimečných případech – po rozhodnutí  Jury. 
3. Rozpisy závodů KOSU AD LB: 
Pořadatelé závodů vypracují v termínu minimálně 30 dnů  před termínem závodu rozpis 
daného závodu, na formátu A4 uvedeném v SŘ OSÚ AD SLČR. Takto zpracované rozpisy 
budou umístěny na webu : www.czech-ski.com/kraj liberecký – odpovídá Hofman Stanislav, 
standa.hofman@volny.cz,.. 
4. Losování : 
Pro losování závodů KOSU AD LB platí plně  PLZ OSÚ AD SLČR v kategoriích dospělých        
a žactva. Kategorie přípravky a předžactva je nasazována do závodu podle příslušných 
pravidel soutěže, pokud tato neexistují tak od nejmladšího startujícího závodníka a v kategorii 
Masters od nejstaršího, proto musí být v přihláškách rodná čísla bez lomítek. 
5. Změny termínů závodů KOSU AD LB : 
Změny termínů závodů v průběhu sezony  musí být projednány s příslušnými komisaři 
kategorií a schváleny předsedou  VV KOSU AD LB. 
6. Jmenování TD a OS – KOSU AD LB: 
Delegovaní funkcionáři KOSU AD LB jsou uvedeni v kalendáři závodů, v pověřovacích 
dopisech a delegačních listech. 
7. Zpracování výsledků: Výsledky závodů musí být zpracovány podle požadavků, které 
předepisuje SŘ OSÚ AD SLČR . Pokud pořadatelé nemají k dispozici potřebný program pro 
zpracování, doporučujeme použít systém ALPINE, který je k dispozici volně pro potřeby AD 
SLCR. Pro informaci případně kontaktujte : zbynek.hercik@tiscali.cz,  Pro předávání 
výsledků ke strojnímu zpracování je předepsán XML formát. 
Pořadatelé všech závodů zašlou výsledkové listiny, výpočet přirážky a zprávy TD na e-maily :  
standa.hofman@volny.cz  a   vysledky@eski.cz , další po dohodě s pořadatelem ve znění SŘ 
OSÚ AD SLČR. V tištěné formě předají členům Jury a komisařům soutěží, ihned po závodě. 
8. Startovné : 
Pro sezonu 2010/11 stanovuje VV KOSU AD LB  maximální výši startovného : 
Dospělí – 300,- Kč, žactvo – 200,- Kč, přípravka a předžactvo – 150,- Kč za závod. 
9. Vyhlášení výsledků soutěží Pohár Libereckého Kraje jednotlivců a družstev:                                                                                                                       
Vyhlášení bude provedeno  po posledním závodě seriálu včetně vyhlášení mistrů Libereckého 
Kraje.  - odpovídají komisaři soutěží.                                                                     
10. Příprava kalendáře závodů 2011/2012 : 
Požadavky na pořádání závodů v následující sezoně, na řádných formulářích adresujte do 
30.5.2011  na e-mail : standa.hofman@volny.cz .               
  
 
 
 
 


