
Zásady a pravidla série závodů „Pohár Orlických hor 2011“ 
 

1. Název série: Pohár Orlických hor 2011 

2. Pořadatelé a termíny: 

datum pořadatel svah kontaktní osoba 
22.1 sobota TJ Čenkovice TJ Čenkovice Václav Brynda  

brynda@vvs.cz 
3.2.čtvrtek-večerní Ski areál Peklák ČT Peklák Zdeněk Vávra 

Ekobi-peklak@ktct.cz 
12.2. sobota 
(ev.19.2.) 

TJ Sokol Deštné Marta II Tomáš Klinský 
klinska@akhk.cz 

26.2. sobota Ski klub Č.Petrovice Ski klub Č.Petrovice Miroslav Baier 
info@ceskepetrovice.com 

19.3.  sobota-finále Ski klub Ústí n.O. Slalomák Stanislav Havel 
info@skiricky.cz 

 

3. Propozice: Zajišťuje pořadatel každého závodu. V propozicích musí být uvedeno, že se 

jedná o závod série závodů „Pohár Orlických hor 2010 – Přebor Pardubického kraje a 

odkaz na další závod série (datum, název, místo a webové strany). propozice musí být 

uveřejněny na webu POH eventuelně  rozeslány nejpozději 14 dní před vlastním 

závodem. V propozicích taky musí být instrukce pro případ zrušení závodu.  

 

4. Kategorie: dle Soutěžního řádu OSÚ AD SLČR (dále jen SŘ): Přípravka až Starší žáci, 

dívky, chlapci. 

 

5. Disciplina: obří slalom 2 kola, v případě, že podmínky  nedovolí soutěžní výbor může 

závod zkrátit. 

 

6. Pravidla: Platná pravidla lyžařských závodů SLČR  

 

7. Startovné: 100,- Kč/osobu a závod 

 

8. Hodnoceni:  

8.1.  Jednotlivé závody: - dle SŘ – Český pohár: 

místo :       body :                         místo :           body :                         místo :           body :  
  1.               100                              11.                  24                              21.                  10 
  2.                 80                              12.                  22                              22.                    9 
  3.                 60                              13.                  20                              23.                    8 
  4.                 50                              14.                  18                              24.                    7 
  5.                 45                              15.                  16                              25.                    6  
  6.                 40                              16.                  15.                             26.                    5 
  7.                 36                              17.                  14.                             27.                    4 



  8.                 32                              18.                  13.                             28.                    3 
  9.                 29                              19.                  12                              29.                    2    
 10.                26                              20.                  11                              30.                    1 

 
 

8.2   Celkové hodnocení: Pořadí se určuje dle získaných bodů z jednotlivých závodů a to  
maximálně ze tří nejlepších bodových hodnocení. V případě rovnosti bodů se jako další  
kriterium bere lepší bodové hodnocení z ostatních závodů a pak počet lepších umístění. 
 

8.2.1.Celkové hodnocení uskuteční poslední pořadatel série. 

 

9. Vyhlašování: Každý pořadatel vyhlašuje vlastní závod. Pořadatel posledního závodu 

zajišťuje celkové vyhlášení a předání pohárů celé série. Na celkové vyhlášení by měli být 

zajištěny ceny podobné jako v minulých letech , v případě že nebudou, bude dále se 

všemi pořadateli jednáno. 

 

10. Výsledky. Zajišťuje každý pořadatel bezprostředně po závodech s bodovým 

ohodnocením závodu. Každý pořadatel je zároveň povinen maximálně do dvou dnů, lépe 

však ještě tentýž den odeslat výsledkovou listinu J.Beránkovi, který doplní průběžný stav 

bodů a výsledkovou listinu neprodleně umístí na web POH a zároveň odešle na stránky 

SLČR. Každý pořadatel poté vystaví tuto listinu s přiřazenými průběžnými body na svých 

stránkách také. J. Beránek odešle výsledkovou listinu na sekretariát AD SLČR 

(alpin@cstv.cz)  

 

11. Stavitelé: První kola staví „domácí“ stavitel, 2 kola „cizí“ dle předchozí dohody. Stavitel 

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

 

12. Ostatní: 

12.1. Materiál: Minimální požadavky: funkční kloubové tyče, elektronická časomíra, 

výsledková tabule, ozvučení cílového prostoru. 

12.2. Ostatní kategorie (např. Myšáci apod.): Může uskutečnit každý pořadatel v rámci 

svého závodu, tyto kategorie se však nezapočítávají do série. 

 

Zapsal dle shody na poradě organizátorů: Ing. Stanislav Havel 

Verzi pro rok 2011 upravil                                                                  Ing. Václav Brynda 


