
KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK 2011 
 Soutěžní řád  

 
 

Kategorie:     
 
                     mladší přípravka dívky a chlapci   (ročník 2004, 2005)  
                     přípravka dívky a chlapci               (ročník 2003, 2002) 
                     předžákyně a předžáci                    (ročník 2001, 2000)  
 
 
Disciplíny: 
 

9 x Obří slalom, 1 x Kombinační závod, jedno kolo. Závody, které jsou zároveň součástí 
Amersportscupu, dvě kola. 

 
Termíny:   
 
                      Datum                          Místo konání                          Disciplína                                  Pořadatel 
                      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
                       
                      22.01. 2010            Pyšná – KrP 1,2,                  2x OSL                           LK  Slovan Jirkov  
   
                   23.01. 2010             Klíny  – KrP 3,4,                  2x OSL                           Ski club Litvínov     
                   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
                  05.02. 2011             Telnice  -   KrP 5       *               KZ                              Ski klub Telnice 
      
                  06.02. 2011             Bouřňák -  KrP 6       *              OSL                            Loko Teplice 
                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
                 06.03.2011              Bublava – KrP 7,8,                2x OSL                            Ski klub Bublava 
                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  12.03.2011             Klínovec – KrP 9        *             OSL                            LK Chomutov 
                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  19.03.2011             Klínovec-  KrP 10  - finále  *    OSL                            TJ Klínovec 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          
                      
                     04.-05.02.(Pá,So)      Telnice  -   testování lyží Atomic, Salomon  
                     18.-20.03.(Pá-Ne)     Klínovec - testování lyží Atomic, Salomon  
 
                    *    je zároveň závodem AMERSPORTSCUPU                      
  
 Podmínky účasti v závodě: 
 
-platný doklad o členství v SLČR (SVS) 
-průkaz závodníka s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku 
-odevzdané prohlášení závodníka k registraci pro starty na závodech v alpských disciplínách 
SLČR (členové)  
 
 Při prezentaci na jednotlivé závody potvrdí vedoucí družstva/trenér svým podpisem splnění těchto podmínek . 



Losování: 
 
 První  závod -  bude losován pouze podle kategorií ze všech přihlášených závodníků. 
 
Druhý  závod -  první patnáctka obráceně  podle pořadí z prvního závodu  jednotlivců v dané  
kategorii a dále budou závodníci nasazeni dle pořadí z prvního závodu. 
 
 Třetí  závod  - bude losována první patnáctka podle průběžného pořadí po druhém závodě, 
dále budou závodníci nasazeni podle průběžného pořadí po druhém závodě 
 
Čtvrtý  závod -  první patnáctka obráceně  podle pořadí z třetího  závodu  jednotlivců v dané  
kategorii a dále budou závodníci nasazeni dle pořadí z třetího závodu. 
 
Sedmý  závod  - bude losována první patnáctka podle průběžného pořadí po šestém  závodě, 
dále budou závodníci nasazeni dle průběžného pořadí po šestém  závodě. 
 
Osmý  závod -  první patnáctka obráceně  podle pořadí ze sedmého  závodu  jednotlivců v 
dané  kategorii a dále budou závodníci nasazeni dle pořadí ze sedmého  závodu. 
 
Závody, které jsou zároveň součástí Amersportscupu (5,6,9,10)  se losují dle pořadí v tomto 
seriálu a soutěžního řádu Amersportscupu. 
 
 
Technická opatření: 
 
-závodník musí použít ochranou přilbu  jednolité konstrukce až po ušní partie. Soutěž 
doplňuje Soutěžní řád alpských disciplín 2010/2011 a pravidla LZ. 
 
 
Vyhodnocení soutěže: 
 
Do celkového pořadí se započítává sedm  nejlepších dosažených výsledků  z deseti 
plánovaných závodů jednotlivců. Účast ve finálovém závodě je povinná pro hodnocení 
závodníka (závodnice) v celkovém pořadí. V případě nižšího počtu závodů (nedostatek sněhu 
nebo nepříznivé klimatické podmínky) než sedm, se do celkového pořadí započítávají všechny 
dosažené výsledky v uskutečněných závodech. V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení 
(1-5 místo) rozhodnou o umístění body z dalšího(dalších) závodu,dále lepší umístění, los.  
 
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. 
 
Za  závod, který je  zároveň součástí Amersportscupu (5,6,9,10)  se počítají body, dosažené 
dle umístění ,pořadí se nepřepočítává s ohledem na Krušnohorský pohárek! 
 
 



 
Soutěž klubů : 
 
Do soutěže klubů (družstev) se započítává z každého závodu celého pohárku vždy jedno 
nejlepší umístění v každé kategorii, a počítají  se příslušné  body, dosažené  v soutěži 
jednotlivců. Tedy 10 závodů x 6 kategorií x body za nejlepší umístění v kategorii a  závodě. 
 
 
Vyhlášení jednotlivých závodů jednotlivců : 
 
Závod jednotlivců bude vyhlášen v každé kategorii samostatně.  
 
1. -  3. místo       pohár,  věcná cena 
1. – 5.  místo      medaile, diplom 
 
závody, které jsou zároveň součástí Amersportscupu (5,6,9,10)  se vyhlašují dle soutěžního 
řádu tohoto seriálu. Je tedy jenom jedno vyhlášení!  
 
 
Vyhlášení celé soutěže jednotlivců : 
 
Soutěž jednotlivců bude vyhlášena mimo seriál Amersportscup, a to  v každé kategorii 
samostatně.  
 
1.- 3. místo                  pohár , diplom 
 
 
Vyhlášení celé soutěže klubů : 
 
Soutěž jednotlivců bude vyhlášena mimo seriál Amersportscup 
 
1.místo                      pohár 
 
 
Startovné : 
 
150,- Kč za závodní den, v den závodu dvojnásobek (CZ),   
   
(v případě zajištění fotografa na trati může pořadatel startovné navýšit- viz propozice na 
jednotlivý závod) 
 
 
Propozice jednotlivých závodů: 
 
Zajišťuje pořadatel jednotlivých závodů série. Přihlašování na závody doporučujeme pouze 
elektronicky, a to na   www.amersportscup.cz,  a nebo k  rukám pořadatele jednotlivých 
závodů.   
 
 



 
 


