
PŘÍLOHA Č. 5
SOUTĚŽNÍ ŘÁD ALPSKÉ DISCIPLÍNY MASTERS 2010/2011
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Dokumenty(viz. internetové stránky SLČR/AD a sekretariát)

Některé použité zkratky v soutěžním řádu:
FIS – Mezinárodní lyžařská federace
SLČR – Svaz lyžařů České republiky
AD – Alpské discipliny
OSÚ AD – Odborný sportovní úsek AD
STK – Sportovně technická komise
KMA – Komise Masters 
PLZ – Pravidla lyžařských závodů 
MČRM – Mistrovství České republiky Masters
ČPM – Český pohár Masters
SŘ – Soutěžní řád
TD – Technický delegát 

SVAZ LYŽAŘU ČESKÉ REPUBLIKY
Odborný sportovní úsek Alpských disciplin
160 17, Praha 6 - Strahov, Zátopkova 2/100
Jaroslav Máša / usekad@cstv.cz / +420 233 017 369
MichaelaJaroušová / alpin@cstv.cz / +420 233 017 366
při volání z mobilu +420 603 646 369 /366 / fax. +420 220 512 618 / www.czech-ski.com
KMA
-Iva Kárníková / iva.ski@volny.cz / +420 603 324 940 / www.sjski.cz
-zpracování výsledků Šimon Mastný / +420 724 279 379 / simon.mastny@czech-ski.com
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE FIS
www.fis-ski.com / kontaktní osoba za KMA Šimon Mastný / simon.mastny@czech-ski.com

Platnost od 1.12.2010
Platnost do 30.11.2011
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Preambule
Tento SŘ MASTERS vydaný OSÚ AD SLČR obsahuje ustanovení týkající se sportovní
činnosti spojené s organizací a účastí na závodech MASTERS v působnosti OSÚ AD SLČR
a v závodním období 2010 – 2011. Dále tento SŘ MASTERS obsahuje doplňky Pravidel
lyžařských závodů, změny a doplňky jiných řádů a další závazná ustanovení. Mimo SŘ
platí pro organizaci a účast na závodech MASTERS přiměřeně pravidla FIS MASTERS
RULES ALPIN a Pravidla lyžařských závodů OSÚ AD SLČR.

1.KATEGORIE MASTERS
1.1 Obecné podmínky účasti závodníka na závodech a soutěžích v ČR
Na závodech zařazených v kalendáři FIS MASTERS - OSÚ AD SLČR mohou
startovat závodníci kteří:

• jsou členy SLČR (předloží platný průkaz SLČR)
• mají na KMA ÚAD SLČR odevzdané „Prohlášení závodníka“ v české verzi, pro

účast v mezinárodních závodech pak „Athlete’s declaration“v anglické verzi
• splňují podmínky uvedené v SŘ a PLZ
• jsou řádně přihlášeni 
• splňují nominační kritéria pro příslušný závod

Závodníci, kteří se zúčastňují závodů FIS MASTERS a tréninků v zahraničí musí mít vlastní
odpovídající pojištění zahrnující dostatečnou částku na krytí nákladů spojených
s transportem a léčebnými výlohami v případě úrazu při tréninku nebo v závodě.
Zvýhodněné pojištění lze sjednat pouze prostřednictvím sekretariátu úseku OSÚ AD SLČR
pro jednotlivce nebo skupiny na jednotlivé výjezdy nebo celoroční pojištění:

• Pojistná smlouva s pojiš�ovnou Generali a.s. (pojištění léčebných výloh v zahraničí
– jednotlivé výjezdy). 

• Pojistná smlouva s pojiš�ovnou Kooperativa a.s. (pojištění léčebných výloh
v zahraničí – celoroční pojistné)

V případě potřeby poskytne doplňující informace sekretariát OSÚ AD SLČR. 

1.2 Typy závodů:
“FIS MASTERS A“ – závody vypisuje FIS a nominace provádí KMA OSÚ AD SLČR

(FIS WORLD CRITERIUM MASTERS ALPINE SKIING a FIS
MASTERS CUP).

“FIS MASTERS B“ - závody vypisují národní asociace, nominace provádí KMA OSÚ
AD SLČR (Int. Alpencup a MAS)

“C“ - závody vypisuje KMA OSÚ AD SLČR (MČRM, ČPM)
“D“ - závody vypisují oddíly/kluby  (veřejný závod MASTERS)

SOUTEZNIRAD-10_11_48:SOUTEZNIRAD/2007_08/37  25.11.2010  8:51  Strá



1.3 Nominační kritéria
Nominační kritéria pro jednotlivé starty na závodech FIS MASTERS v ČR a v zahraničí
stanovuje KMA OSÚ AD SLČR. 

1.3.1 Závody FIS MASTERS: 
Závodů FIS Masters v zahraničí i v ČR se může účastnit pouze závodník, který má FIS
Masters Code.
Žádost o přidělení FIS Masters Code se podává prostřednictvím zástupce KMA ve FIS
minimálně 3 pracovní dny před podáním přihlášky na první závod zařazený do kalendáře
FIS MASTERS (simon.mastny@czech-ski.com). Přidělení FIS Masters Code je bezplatné
a Code platí po celou závodní karieru.

1.3.2 Mistrovství České republiky MASTERS – MČRM:
Na MČRM může startovat závodník, který se zúčastnil alespoň 2 závodů Českého poháru
MASTERS nebo FIS MASTERS v aktuální sezóně.

1.3.3 Český pohár MASTERS – ČPM:
Závodů ČPM se může zúčastnit každý závodník, který splní obecné podmínky (viz čl. 1.1).

1.3.4 Veřejné závody MASTERS pořádané v České republice:
Kriteria pro účast ve veřejných závodech vypisuje pořadatel.

1.4 PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZÁVODY
1.4.1 Přihlašování na závody FIS MASTERS „A“ a „B“ 
Přihlašování na závody FIS MASTERS „A“ a „B“ se uskutečňuje prostřednictvím zástupce
KMA ve FIS. Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození a FIS Masters Code
a zasílá se zásadně elektronickou poštou nejpozději 1 den před uzávěrkou vyhlášenou
pořadatelem daného závodu na adresu simon.mastny@czech-ski.com.

1.4.2 Přihlašování na závody MČRM a ČPM
Přihlašování na závody MČRM a ČPM se uskutečňuje na formulářích a dle dispozic
pořadatele.

1.4.3 Přihlašování na veřejné závody MASTERS
Přihlašování na veřejné závody MASTERS se uskutečňuje na formulářích a dle dispozic
pořadatele.

1.5 BODY ZA VÝKON, ŽEBŘÍČKY ZÁVODNÍKŮ
Body za výkon se přidělují pouze na závodech FIS MASTERS. Výkonnostní žebříčky
závodníků sestavuje na základě získaných bodů za výkon FIS.
Na národních závodech MATERS (MČRM A ČPM) se body za výkon nepřidělují,
výkonnostní žebříčky závodníků se nesestavují. 
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2. ČESKÝ POHÁR MASTERS (ČPM) v alpských disciplínách 
Český pohár MASTERS je dlouhodobá soutěž jednotlivců podle vypsaných kategorií
v příslušném závodním období, kde je hodnoceno umístění závodníka v jednotlivých
vypsaných závodech.

2.1 Kategorie a třídy:
2.1.1 Kategorie A – muži, třídy

A1 - ročník narození 1980 – 1976
A2 - ročník narození 1975 – 1971
A3 - ročník narození 1970 – 1966
A4 - ročník narození 1965 – 1961
A5 - ročník narození 1960 – 1956

2.1.2 Kategorie B – muži, třídy
B6 - ročník narození 1955 – 1951
B7 - ročník narození 1950 – 1946
B8 - ročník narození 1945 – 1941
B9 - ročník narození 1940 – 1936 atd.

2.1.3 Kategorie C – ženy, třídy
C1 - ročník narození 1980 – 1976
C2 - ročník narození 1975 – 1971
C3 - ročník narození 1970 – 1966
C4 - ročník narození 1965 – 1961
C5 - ročník narození 1960 – 1956
C6 - ročník narození 1955 – 1951
C7 - ročník narození 1950 – 1946
C8 - ročník narození 1945 – 1941
C9 - ročník narození 1940 – 1936 atd.

2.2 Způsob hodnocení
Závodníkům v jednotlivých třídách jsou přidělovány body za umístění v jednotlivých
vypsaných závodech (viz čl. 4). Do celkových výsledků se počítá 10 nejlepších bodových
výsledků dosažených v aktuální sezóně. Minimum jsou 3 starty v aktuální sezoně.
2.2.1 Body za umístění: 
Body za umístění na MČRM a v závodech PRO SENIOR TOUR se započítávají do pořadí
v Českém poháru Masters pro každou třídu zvláš� podle stupnice :

místo / body : místo / body : místo / body: 
1. 50 6. 24 11. 15
2. 42 7. 22 12. 14
3. 36 8. 20 13. 13
4. 31 9. 18 14. 12
5. 27 10.16 15. 11

Příklad : Vítěz MČRM nebojednoho závodu PST zařazený do třídy A1 získá 50 bodů
Vítěz stejného závoduzařazený do třídy A2 získá 50 bodů 
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U ostatních závodů se body za umístění započítávají do pořadí v Českém poháru Masters
pro každou třídu zvláš� podle stupnice :

místo / body : místo / body : místo / body: 
1. 40 6. 14 11. 5
2. 32 7. 12 12. 4
3. 26 8. 10 13. 3
4. 21 9. 8 14. 2
5. 17 10.6 15. 1

Příklad: Vítěz jednoho závodu ČPM (mimo MČRM a PST) zařazený do třídy A1 získá 40
bodů. Vítěz stejného závodu ČPM (mimo MČRM a PST) zařazený do třídy A2 získá 40
bodů 

2.2.2. Rovnost umístění (získaných bodů)
V případě umístění dvou a více závodníků ve stejném pořadí v jednom závodě obdrží
všichni odpovídající nejvyšší počet bodů.
V případě zisku stejného počtu bodů dvou a více závodníků v celkovém pořadí rozhoduje
o jejich vzájemném pořadí větší počet lepších umístění v jednotlivých závodech.

2.3. Účast závodníků ze zahraničí
Všech závodů ČPM (včetně MČRM) se mohou zúčastnit závodníci ze zahraničí. Tito
budou vyhlášeni v pořadí jednotlivých kategorií (závodů), ale nezapočítávají se do
celkového pořadí ČPM. Mistrem ČR Masters může být vyhlášen pouze závodník z ČR.

2.4 Vyhlášení výsledků Českého poháru Masters 
Vyhlášení výsledků závodů, zařazených do ČPM, by mělo proběhnout cca do 30 minut
po dojetí posledního závodníka v cílovém prostoru. První tři závodníci v každé,
pořadatelem vypsané, třídě (možné sdružení tříd viz 3.1) obdrží diplom.
Vyhlášení konečného pořadí Českého poháru Masters bude provedeno ve všech
kategoriích a třídách u závodníků,kteří se umístili na 1. - 3.místě. Vyhlášení proběhne
v rámci MČRM 2011.

2.5 Zodpovědná osoba
Zodpovědnou osobou za správnost bodování soutěže ČESKÝ POHÁR Masters 2010/11
a včasnost uveřejnění výsledkových listin a průběžného pořadí ČPM na webu SLČR je
Šimon Mastný (simon.mastny@czech-ski.com).

2.6 Zrušení ČPM
Pokud se neuskuteční alespoň 6 závodů ČPM, resp. 2 závody ve slalomu a 3 v obřím
slalomu, bude aktuální ročník ČPM zrušen.

2.7 Pořadatelé závodů ČPM
2.7.1 Určení pořadatele
Pořadatele jednotlivých závodů určuje po dohodě KMA OSÚ AD SLČR.
2.7.2 Příspěvek
Každý pořadatel závodu uhradí za každý osobo start 5,- Kč do Fondu ČPM na pokrytí
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nákladů na ceny pro celkové vítěze ČPM. Příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 10
dnů od uskutečnění závodu na č.ú. 1724702504/0600 (účet SLČR) pod v.s. DDMM1101
(kde DD = den konání a MM = měsíc konání). V případě závodů PST proběhne úhrada
najednou za všechny závody do 10 dnů po uskutečnění posledního závodu.
2.7.3 Další povinnosti pořadatele
Pořadatel je mimo jiné povinen zajistit volnou jízdenku na lanovku s předností
a občerstvení na svahu pro TD, v případě konání dvoudenních závodů i ubytování pro TD.
V případě, že se TD bude aktivně účastnit závodu, je zproštěn platby startovného.

3. UPŘESNĚNÍ PLZ PLATNÝCH PRO NÁRODNÍ ZÁVODY MASTERS
3.1 Slučování tříd při národních závodech MASTERS (typ „C“ a „D“)
Pořadatel může pro start a vyhlášení výsledků v jednotlivém závodě sloučit některé třídy,
pouze však v rámci kategorií „A“, „B“ nebo „C“. 

3.2 Minimální délky a typy lyží 
Kategorie Masters muži ženy 
Minimální délka lyží pro slalom a obří slalom

bez omezení, určení lyží však musí respektovat danou disciplínu
Minimální délka lyží pro SG 175 cm 170 cm
Minimální délka lyží pro sjezd 200 cm 190 cm 

Pro závod v SG je možno použít lyže na OS.
Muži nad 65 let a ženy nad 60 mohou používat vybavení bez omezení.

3.3 Počet kol 
Obří slalom všech kategorií Masters může být uspořádán jako jednokolový.
Slalom všech kategorií Masters může být uspořádán jako jednokolový, bodové
hodnocení pro celkové hodnocení Českého poháru Masters je však v tomto případě
poloviční (se zaokrouhlením na celé body směrem dolu).

3.4 Tra  závodu
Tra� pro SL může být vytyčena jako slalom o jedné tyči.

3.5 Startovní pořadí 
Startovní pořadí pro závod (první kolo) je stanoveno podle data narození
v obráceném pořadí.
Výjimku mají závody PRO SENIOR TOUR, kde budou individuální závodníci zařazeni za
příslušnou kategorii závodníků, přihlášených do celého seriálu.
Startovní pořadí pro druhé kolo se doporučuje podle časů, dosažených v prvním kole
s obráceným pořadím prvních 5-ti závodníků v každé věkové (5ti leté nebo sloučené)
kategorii. Pořadatel však může použít i startovní pořadí shodné s prvním kolem.
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3.6 Ochrana hlavy - helma pro závody v rámci Českého poháru Masters
U klouzavých disciplin (SG a SJ) jsou všichni závodníci povinni použít ochrannou přilbu,
která odpovídá specifikám závodního vybavení. 
U točivých disciplin (SL a OS) je použití ochranné přílby doporučeno. 

3.7 Prohlášení závodníka – Athlete’s declaration
Podepsané „Prohlášení závodníka“ je nutnou podmínkou pro účast v závodech Českého
poháru Masters. Prohlášení musí být předloženo KMA OSÚ AD SLČR prostřednictvím
pořadatele 1. závodu, kterého se závodník účastní. Součástí Prohlášení je i „prohlášení“
závodníka o jeho zdravotní způsobilosti.

• Pro závody OSÚ AD SLČR musí závodník podepsat „Prohlášení závodníka verze
ČR MASTERS“ 

• Pro závody kalendáře FIS musí závodník podepsat anglickou verzi „Prohlášení
závodníka – Athlete’s declaration“ 

Pokud jsou do závodu zařazeni zahraniční závodníci, zodpovídá jejich vysílající
asociace za to, že mají podepsanýAthlete’s declaration. 

3.8 Jury při závodech typu „C“
3.8.1 Složení jury
Na všech závodech typu „C“ pracuje jury ve složení 

• ředitel závodu
• technický delegát (nominovaný KMA)

3.8.2 Technický delegát
Na všech závodech typu FIS MASTERS a „C“ je vyžadována přítomnost technického
delegáta nominovaného KMA OSÚ AD SLČR. TD jsou povinni odeslat do 7 dnů po
skončení závodu zprávu o jeho průběhu na předepsaném formuláři. Tato zpráva se
zpracovává i v případě nekonání závodu. Zpráva se odesílá KMA OSÚ AD SLČR
a pořadateli, v případě závodů FIS dále dle FIS MASTERS RULES ALPIN.

3.9 Změny termínů závodů
Změny termínů nebo zrušení závodu v průběhu závodního období nahlásí pořadatel KMA
OSÚ AD SLČR. V případě změny podmínek v průběhu již zahájeného bloku závodů
(pořadí závodů v rámci vícedenních závodů) rozhoduje jury.

3.10 Funkce, které musí splňovat kvalifikaci SLČR při závodech typu „C“
• Technický delegát TD (licence SLČR) /minimální kvalifikace/
• Ředitel závodu rozhodčí / minimální kvalifikace/
• Vedoucí měření rozhodčí specialista / minimální kvalifikace/

Při závodech TYPU „C“ se může kdokoliv z OV a Jury závodu aktivně účastnit.

3.11 Autor trati
Autora trati určuje organizační výbor daného závodu.
Při závodech „C“ musí autor trati splňovat minimální kvalifikaci trenér.
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3.12 Startovné
V závodním období 2010/2011 je doporučena výše startovného takto:

250,- Kč za závodníka a závod v případě jednokolového závodu v točivých
disciplínách

350,- Kč za závodníka a závod v případě dvoukolového závodu v točivých
disciplínách nebo jednokolového závodu v klouzavých disciplínách

3.13 Preventivní lékařská prohlídka
Podle výnosu ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR jsou registrovaní sportovci
a ostatní účastníci mistrovských a nemistrovských soutěží povinni se podrobit preventivní
lékařské prohlídce ne starší než 12 měsíců ve znění směrnice č.3/1981 Věst.MZ ČSR
o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovní činnosti ve znění
směrnic č.5/1985 Věst.MZ.

3.14 Rozpisy závodů
Rozpisy závodů uveřejní pořadatelé nejpozději 3 týdny před konáním závodu na
vybraných webových stránkách a současně zašlou v elektronické podobě zodpovědnému
členu komise Masters (Šimon Mastný, simon.mastny@czech-ski.com). Ten zajistí jejich
zveřejnění na webových stránkách SLČR.
Rozpisy závodů musí obsahovat základní údaje

- termín a adresu pro podání přihlášky
- místo a datum konání závodu
- datum a místo zveřejnění startovní listiny
- místo výdeje startovních čísel
- čas startu prvního závodníka a pořadí kategorií
- vzorový rozpis je uveden v příloze č. 1

3.15 Distribuce výsledkových listin
Pořadatel je povinen zaslat oficiální výsledkovou listinu do 5 dnů od ukončení závodu
v elektronické podobě zodpovědnému členu komise Masters (Šimon Mastný,
simon.mastny@czech-ski.com). Ten zajistí její zveřejnění na webových stránkách SLČR.

3.16 Ostatní informace
Na pořadatele závodů zařazených do oficiálního kalendáře závodů MASTERS se vztahuje
Pojistná smlouva s pojiš�ovnou Kooperativa a.s. č.595039825-4 (pojištění odpovědnosti,
majetku, škod).
Na účastníky závodů zařazených do oficiálního kalendáře závodů MASTERS (členy SLČR)
se vztahuje Pojistná smlouva s pojiš�ovnou Kooperativa a.s.č.495000830-7 (úrazové
pojištění v ČR).

3.17 Ostatní pravidla
Ostatní pravidla pro kategorii Masters jsou v souladu s ICR MAS Rules a PLZ ÚAD SLČR.
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4. Kalendář závodů MASTERS pro sezónu 2010/2011

Datum Místo Závod Disciplíny
18. 12. 2010 Benecko ČPM OS

9. 1. 2011 Špindl ČPM - PST SG
14. 1. 2011 Rokytnice n. J. ČPM - PST SG

ČPM - PST SG
15. 1. 2011 Rokytnice n. J. FIS – Memoriál Jana Vedrala OS
16. 1. 2011 Rokytnice n. J. ČPM - PST SL
29. 1. 2011 ČPM
12. 2. 2011 Klíny ČPM SL
19. 2. 2011 Kramolín ČPM SL
20. 2. 2011 ČPM OS
26. 2. 2011 Velké Meziříčí ČPM SL
5. 3. 2011 Horní Mísečky ČPM - PST SL

ČPM – PST SL
ČPM - PST SL

19. – 20.3.2011 Pec pod Sněžkou FIS Masters Cup SL, OS
26.3.2011 Pec pod Sněžkou ČPM - PST OS

ČPM - PST OS
27. 3. 2011 Rokytnice n. J. ČPM - MČRM OS

Poznámky : PST = Pro Senior Tour / ČPM = Český pohár Masters / MČRM = Mistrovství
ČR Masters

5. Adresář Komise Masters (KMA)
Předseda :
Kárníková Iva / +420 603 324 940 / iva.ski@volny.cz/ www.sjski.cz
Místopředseda:
Šimon Mastný / +420 724 279 379 / simon.mastny@czech-ski.cz / www.czech-ski.com
Člen:
Jiří Černý / +420 602 934 219 / ski.cerny@centrum.cz
Jiří Jirman / +420 603 299 580 / jjirman@volny.cz 
Petr Seidl / +420 602 532 204 / pe.seidl@centrum.cz
Michal Kárník / +420739 539 339 / sjski@volny.cz
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6. Pořadatelé závodů 2010/2011

SK SJ SKI
Říčanova 53, 169 00 Praha 6
e-mail: sjski@volny.cz, www.sjski.cz
IIva Kárníková +420 603 324 940

TJ  Spartak Rokytnice n.J.
Horní 461, 512 44 Rokytnice n.J.
e-mail : setunsky@rokytnice.com, tel.+fax:  +420 481 522 380
Ing. Pavel Setunský +420 777 914 814

TJ Loko Trutnov
Petříkovická  472, 541 01  Trutnov
e-mail : info@gteam.cz, fax.:  +420 499 841 643
Pavel Marek +420 603 239 530

TJ Slovan Pec p.S.
e-mail: transski@volny.cz
Blanka Sochorová +420 777 024 166

Sport Group
Modřanská 1151/53, 147 00 Praha 4 – Podolí
E-mail: info@sportgroup.cz, www.sportgroup.cz
Ing. Martin Dvořák : +420 608 303 059

Sportovní oddíl Ski klub Krušnoborci
Luční 314, 435 42  Litvínov-Janov
E-mail: krusnoborci@seznam.cz, www.skiclub-krusnoborci.cz
Petr Hennrich : +420 607 550 330

Ski klub Chlum
Kozinova 28, 370 07 České Budějovice
E-mail: kuba@strechypruher.cz, www.skiklubchlum.cz
Jakub Pruher : +420 602 749 793

SKP Kometa Brno
Bauerova 5, 603  00  Brno 6
E-mail: brozek@mapei.cz
Tomáš Brožek : +420 724 129 899

SKI Klub Velké Meziříčí
íFajtův kopec 1741, 594 01 Velké Meziříčí
Email: info@skivm.cz
Petr Zezula +420 605 158 853
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PŘÍLOHA Č.1 / R O Z P I S    Z Á V O D U     

Název závodu                                          

Místo a datum konání                                          

Pořadatel, technické zajištění

Disciplíny                                         

Kategorie, třídy       

Podmínky účasti                                     

Startovné                                               

Přihlášky adresa, e-mail               

Uzávěrka přihlášek                        

Odvolání, přesunutí                     

Organizační výbor (min.) – předseda
– ředitel
– časomíra

Technický delegát                          

Ubytování – adresa                         

Časový rozpis – provozní doba lanovek
– výdej startovních čísel
– pořadí kategorií
– start prvního závodníka
– místo a čas vyhlášení výsledků

Přihláška – jméno, příjmení
– datum narození
– lyžařský oddíl

Předseda organizačního výboru Ředitel závodu
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