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Soutěžní řád  soutěže „ MADEJA SPORT cup “/ MC. 

 
 

Kategorie:     přípravka dívky a chlapci ( 2002 – 2004 ) 
                       předžáci a předžákyně  ( 2000 – 2001 ) 
 
Disciplíny:    8x Obří slalom, 4x kombinační závod, vždy (1 kolo).   
 
Kalendář MC  SLMS -  2011   
PP + PŽ místo pořadatel  kat.závodu SL OS KZ dny v týdn. 
15.- 16.1. Mosty u J. Mosty u J. MC  1 1 so. ne, 
29.- 30.1. Morávka LK Ba.Ostrava MC  1 1 so. ne, 
  5.-  6.2. Gruň MSA D.Benešov MC  2  so. ne, 
19.- 20.2. Karlov TC Praděd MC  1 1 so. ne, 
  5.-  6.3. Soláň Ski Soláň MC  2  so. ne, 
19.- 20.3. Bílá Ski Bílá MC  1 1 so. ne, 
  celkem MC  8 4  
                        
Podmínky účasti v závodě: 
- platný doklad o členství v SLČR 
- průkaz závodníka s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku 
- odevzdané prohlášení závodníka/závodnice k registraci pro starty na závodech v alpských   
  disciplínách OSÚ SLČR. 
 
Pořadí kategorií: 
- závodníci jedou ve svých kategoriích dle data narození, od nejmladšího. Proto v přihláškách          
  uvádějte RČ / bez lomítka. 
- pořadí kategorií přípravka dívky, chlapci , předžačky, předžáci 
 
Technická opatření, výtah ze SŘ 2010/11: 
-  Závodník musí použít ochranou helmu jednolité konstrukce až po ušní partie. Soutěž doplňuje     
   Soutěžní řád alpských disciplín 2010/2011 a pravidla LZ 2008 a jejich dodatky. Přílohou str.3. 
  
Startovné:                                                                                                                                                                  
Startovné na jeden závod činí 200,- 

Vyhodnocení soutěže: 
Do celkového pořadí se započítává 50% uskutečněných závodů, v případě, že počet závodů  bude liché 
číslo, bude počet hodnocených závodů zaokrouhlen nahoru. V případě, že se  odjede z důvodu nedostatku 
sněhu nebo nepříznivých klimatických podmínek méně než  polovina  závodů, do celkového pořadí se 
budou započítávat všechny dosažené výsledky v uskutečněných závodech. Závodníci, kteří dosáhnou 
stejného umístění obdrží stejný počet bodů za umístění. Následné body za umístění se vypouští. 
 
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. 
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Vyhlášení soutěže oddílů: 
Do pořadí oddílů se počítají  každé kategorii maximálně 4 nejlepší závodníci z jednoho oddílu a kategorie, z 
celkového pořadí   jednotlivců.  Vyhlášení bude po posledním závodě, první tři oddíly získají pohár a věcné 
ceny. 
 
Propozice jednotlivých závodů: 
Zajišťuje pořadatel jednotlivých závodů soutěže MC.  
 
Ceny:  
Každý závod bude vyhlášen samostatně od 1. do 10. místa v každé kategorii. 
1. -   3. místo pohár, věcná cena, diplom. 
4. - 10. místo medaile, věcná cena, diplom. 
Diplomy, poháry a medaile zajistí sponzor soutěže, věcné ceny zajistí pořadatel závodu. 
 
Měření a zpracování výsledků: 
 Pořadatelům se doporučuje používat program na zpracování výsledků OSÚ AD SLČR.  
Výsledky  pak budou v co nejkratším čase zveřejněny na internetu. 
Výsledky po závodě odeslat na zpracovatele kompletní evidence závodů OSÚ AD SLČR výsledky@eski.cz, 
který  je po kontrole uvede do celkového kalendáře OSÚ AD SLČR. 
 
Přihlášky: 
Vždy na jednotlivé závody samostatně dle propozic nebo vyplněním elektronické přihlášky na jednotlivé 
závody, které jsou budou k dispozici na stránkách závodů a v kalendáři závodů na webových stránkách       
OSÚ AD SLČR on line. 
 
Kontaktní adresář činovníků MADEJA SPORT cupu /MC: 
Odpovědná osoba odpovědná za celý průběh a organizaci soutěže -  
Světlana Kořístková – svetlana.koristkova@seznam.cz, tel. +420 736 535 630 
Hlavní sponzor soutěže – Fy.MADEJA SPORT s.r.o. – odpovědný za organizaci a webové stránky 
www.madeja sportcup.cz  
Petr Madeja – madeja@centrum.cz, tel. +420 603 465 951 
Komisař seriálu odpovědný za výsledky závodů - 
Radim Dunděra  - dundera@gamaoopp.cz, tel. +420 605 264 454                                                       
 
 
 
 
              Svétlana Kořístková  v.r.                                                        Stanislav Lochman v.r. 
                 Odpovědná osoba                                                                 Předseda SLMS AD 
 
 
 
Adresář pořadatelů : 
Ski Mosty                 Vanda Martynková      e-mail: v.martynkova@skimosty.cz    tel.: 725 525 186 
LK Ba Ostrava          Stanislav Rec                           stanislav.rec@bkbmetal.cz             736 683 820 
MSA D.Benešov       Jiří Vašíček                              jirivas@seznam.cz                          608 441 188  
TC Praděd                 Petr Houser                               houser@shs-trebic.cz                     602 719 204   
Ski Soláň                   Jaroslav Trhlík                          trhlik.jaroslav@quick.cz               602 544 568 
Ski Vítkovice-Bílá    Jaromír Vlček                           vlcek.skibila@seznam.cz               602 796 031  
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Kategorie přípravky a předžactva. – výtah ze SŘ OSÚ AD SLČR 2010-2011.                                                   
2.1  Obecné podmínky účasti na závodech a soutěžích.                                                                                                        
Závodů zařazených v kalendáři OSÚ AD SLČR  se mohou zúčastnit závodníci, kteří  :                                                      
-  předloží pořadateli platný průkaz člena SLČR.                                                                                                                
-  předloží platný průkaz závodníka s potvrzenou lékařskou prohlídkou, ne starší jednoho roku                             -  
mají odevzdané “Prohlášení závodníka“ na sekretariátu OSÚ AD SLČR, tento dokument musí                                   
být podepsán zákonným zástupcem.                                                                                                                                    
-  závodník, který není v platném seznamu uveden (tj. nemá odevzdané prohlášení), odevzdá pořadateli prohlášení 
závodníka – jinak nesmí být losován, pořadatel jej odešle na sekretariát OSÚ AD SLČR.                                                       
-  Pořadatel toto prohlášení následně odešle na sekretariát OSÚ AD SLČR.                                                                       
-  Věkové kategorie – přípravka 7 –  9 let, předžactvo 10 – 11 let.                                                                                     
-  Omezení počtu startů přípravky a předžactva - 15 startů za sezonu.                                                                                 
-  Při závodech přípravky a předžactva se doporučuje zařadit minimálně 30% závodů v kombinačním závodě.        
-  Závody OS mohou být vytyčeny jednoterčově, při vracení se do branka musí závodník obejít točný terč.             
-  Od sezony 2011 – 2012 se zavádí poplatek 150,- Kč za uvedení do seznamu kategorie přípravky a předžactva.               
Splatnost a přihlášení do 15.10. příslušného roku.                                                                                                                     
2.2  Závody této kategorie pořádají výhradně územní celky  KOSÚ AD. Závod musí být  proveden podle PLZ 
platných pro kategorii  mladšího žactva. Doporučuje se vypisovat závody  v obřím slalomu a kombinačním 
závodě. Pokud nebude v možnostech pořadatele uspořádat kombinační závod provede náhradou závod v obřím 
slalomu. Doporučený výškový rozdíl 90 – 140 m.                                                                                                                      
2.3  Kategorie závodů “C“, které se započítají do hodnocení aktivity  KOSÚ AD  pro dělení  dotace SLČR 
(osobo starty) je podmínkou vypracování SŘ soutěží této kategorie.                                                                                
Zprávu ze závodu v případě, že není přítomen  TD, vyplní a odešle ředitel závodu.                                                      
2.4  Kódová čísla – povinnost zavedení.                                                                                                                    
KOSÚ AD zašlou konečné výsledky soutěží z příslušného ročníku  na zpracovatele výsledků  OSÚ AD SLŘR,                   
která  provede přiřazení kódových čísel jednotlivcům a vydá celkový seznam podle KOSÚ AD.                                            
Nové – příchozí závodníky bude postupně přiřazovat po obdržení výsledků závodů této kategorie.                                        
2.5  Závodníkům se doporučuje používat chrániče zad, upevněné břišním pásem                                                         
2.6  Závodníkům se doporučuje používat lyže  délky do 130 cm pro všechny závody.                                              
2.7  Závodníci musí použít ochranou helmu jednolité konstrukce až po ušní partie.                                         

2.8   Kombinační závod                                                                                                                                               
Na návrh Metodické komise OSÚ AD SLČR doporučujeme zařazovat Kombinační závod – KZ                         
PLZ 608.12.4  Vlastnosti tratě a doporučení pro stavbu tratě kombinačního závodu:                                                         
-  Počet změn směrů 10 až 12% výškového rozdílu.                                                                                                            
-  Doporučuje se připravit 3 až 5 různých úseků.                                                                                                          
-  1. úsek – krátký oblouk, slalom (5 – 7 br.), krátké tyče.                                                                                            
-  2. úsek – přejezd příčných vln (3 – 4 br.), střední oblouk.                                                                                               
- 3. úsek – přejezd podélné vlny (2 – 3 br.), střední oblouk.                                                                                           
-  4. úsek skok, možno opakovaně.                                                                                                                                      
-  5. úsek – střední a dlouhý oblouk, obří slalom ( 4 – 6 br.), dojezd do cíle.                                                                      
-  Doporučuje se použití lyží pro obří slalom.                                                                                                                
-  Trať by měla prověřit reakční schopnosti závodníků pokud jde o jejich přizpůsobení se různým                                  
rytmům a poloměrům a umožnila bezproblémový přechod mezi jednotlivými vytyčenými úseky.                                   
-  Terén může být upraven uměle, ale trať musí být plynulá a bezproblémová.                                                           
-  Musí být zařazen nejméně jeden skok.                                                                                                                             
-  Branky, které by znamenaly ostré brždění a nenadálé snížení  rychlosti nemají být použity.                              
-  První a poslední branka má zaručit závodníkům správný směr 


