
Dodatek SŘ KOSU AD LB k SŘ OSÚ AD 2011/2012 

1. Úvodní ustanovení: 
Pro soutěže řízené KOSU AD LK platí v plném znění SŘ OSÚ AD SL ČR 2011/2012. 
V rámci činnosti KOSU AD LK jsou vypsány dlouhodobé soutěže jednotlivců a družstev a to: 

Pohár Libereckého kraje AD pro kategorie přípravky a předžactva jednotlivců, 
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 dle pravidel LZ. 

3. Rozpisy závodů KOSU AD LK: 
Pořadatelé závodů vypracují minimálně 30 dnů před termínem závodů rozpis daného závodu, 
dle vzoru uvedeném v SŘ OSÚ AD SL ČR. Takto zpracované rozpisy zašlou pořadatelé na  
e- mail : ski@czech‐ski.com a bodou umístěny na web www.czech-ski.com/ad/kalendář závodů.  

4. Losování: 
Pro losování závodů KOSU AD LK platí plně PLZ OSÚ AD SL ČR v kategoriích dospělých, 
juniorů a žáků. Kategorie přípravky a předžactva je nasazována do závodů dle "Soutěžního 
řádu Poháru Libereckého a Středočeského kraje, kategorie Masters  jsou nasazována do 
závodů od nejstaršího závodníka. 

5. Změny termínů závodů KOSU AD LK: 
Změny termínů závodů v průběhu sezony musí být projednány s příslušnými komisaři 
kategirií a schváleny předsedou VV KOSU AD LK 

6. Jmenování TD a OS - KOSU AD LK: 
Delegovaní fenkcionáři KOSU AD LK 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 SL 
ČR. Pro předávání výsledků ke strojnímu zpracování je předepsán XML formát. Pořadatelé 
závodů zašlou výsledkové listiny, výpočet přirážky a zprávy TD na e-maily: 
vysledky@eski.cz  a  standa.hofman@volny.cz , další po dohodě s pořadatelem ve znění SŘ 
OSˇU AD SL ČR. V tištěné formě předají členům Jury a komisařům soutěží ihned po závodě. 

8. Startovné: 
Pro sezonu 2011/2012 stanovuje VV KOSU AD LK maximální výši startovného:  
dospělý, junioři - 300,-Kč, žáci 250,-Kč, přípravka a předžáci 200,-Kč. 

9. Vyhlášení výsledků soutěží "Pohár Libereckého a Středočeského kraje" jednotlivců: 
Vyhlášení bude provedeno po posledním závodě seriálu. 

10. Příprava kalendáře závodů 2012/2013: 
Požadavky na pořádání závodů v následující sezóně na řádných formulářích adresujte do 
30.5.2012 na e-mail: standa.hofman@volny.cz . 
 
 


