
POHÁR LIBERECKÉHO A STŘEDOČESKÉHO 
KRAJE 2011/2012 

  
 
 

Kategorie:     
 
                     mladší přípravka dívky a chlapci   (ročník 2005, 2006)  
                     přípravka dívky a chlapci               (ročník 2003, 2004) 
                     předžákyně a předžáci                    (ročník 2001, 2002)  
 
 
Disciplíny: 
 

12 x Obří slalom,  
 
Termíny:   
 

Datum Kategirie Disciplína Klasifikace záv. Pořadatel Místo konání Název závodu 
31.12.2011 M. pří., pří., pře. 1xOS PaP-ÚKZ  Sokol Jbc. n.J. Kamenec Pohár LK+SK 

14.-15.1.2012 M. pří., pří., pře. 2xOS PaP-ÚKZ  ČSK Vysoké n.J. Vysoké n. J.-Šachty Pohár LK+SK 
28.-29.1.2012 M. pří., pří., pře. 2xOS PaP-ÚKZ  Aš MB Rokytnice n.J. Pohár LK+SK 
11.-12.2.2012 M. pří., pří., pře. 2xOS PaP-ÚKZ  Sk Ještěd Ještěd - Pláně Pohár LK+SK 
25.-26.2.2012 M. pří., pří., pře. 2xOS PaP-ÚKZ  Sokol Jbc. n.J. Kamenec Pohár LK+SK 

1.3.2012 M. pří., pří., pře. 1xOS PaP-ÚKZ  Bižu. Jablonec Špičák Pohár LK+SK 
10.-11.3.2012 M. pří., pří., pře. 2xOS PaP-ÚKZ  ČSK Vysoké n.J. Vysoké n. J.-Šachty Pohár LK+SK 

Datum Kategirie Disciplína Klasifikace záv. Pořadatel Místo konání Název závodu 

 
 
 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 dva závody -  budou losovány  pouze podle kategorií ze všech přihlášených závodníků. 
 
 Třetí a další  závod  - bude losována první patnáctka podle průběžného pořadí po posledním 
odjetém  závodě, dále budou závodníci nasazeni podle průběžného pořadí po posledním 
odjetém  závodě. 
 
Technická opatření: 
 
-závodník musí použít ochranou přilbu  jednolité konstrukce až po ušní partie. Soutěž 
doplňuje - Dodatek SŘ KOSU AD LB k SŘ AD SLČR 2011/2012, Soutěžní řád alpských 
disciplín 2011/2012 a pravidla LZ. 
 



 
Vyhodnocení soutěže: 
 
Do celkového pořadí se započítává osm  nejlepších dosažených výsledků  z dvanácti 
plánovaných závodů jednotlivců. Účast v posledním finálovém závodě je bodována 
dvojnásobně v celkovém pořadí. V případě nižšího počtu závodů (nedostatek sněhu nebo 
nepříznivé klimatické podmínky) než osm, se do celkového pořadí započítávají všechny 
dosažené výsledky v uskutečněných závodech. V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení 
rozhodnou o umístění body z dalšího 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. 
 
Vyhlášení jednotlivých závodů jednotlivců : 
 
Závod jednotlivců bude vyhlášen v každé kategorii samostatně.  
 
1. -  3. místo       pohár/ plaketa, diplom 
4. – 6.  místo      medaile, diplom 
 
 
Vyhlášení celé soutěže jednotlivců : 
 
1.- 5. místo                  pohár/plaketa , diplom 
6. – 10. Místo  medaile, diplom 
 
Startovné : 
 
200,- Kč za závodní den, přihláška  po losování , navýšení o 50,-Kč  
    
Propozice jednotlivých závodů: 
 
Zajišťuje pořadatel jednotlivých závodů série. Přihlašování na závody doporučujeme pouze 
elektronicky, a to  na pořadatele jednotlivých závodů.   
 
 
 
 


