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1. Body za sportovní výkon 
 

Pro závody vypsané Středočeským krajským svazem lyžařů platí příslušná ustanovení článku 
1 Soutěžního řádu OSÚ AD SL ČR. 
 

2. Kategorie přípravky a předžactva 
 
Pro závody vypsané Středočeským krajským svazem lyžařů platí příslušná ustanovení článku 
2 Soutěžního řádu OSÚ AD SL ČR. 
 

3. Kategorie žactva 
 
3.1   Obecné podmínky účasti na závodech a soutěžích. 
        Závodů vypsaných SKSL  se mohou zúčastnit závodníci, kteří  :     

• předloží pořadateli platný průkaz člena SLČR a mají zaplacené kódové číslo 
• předloží platný průkaz závodníka s potvrzenou lékařskou prohlídkou, ne starší jednoho 

roku 
• jsou řádně přihlášeni podle PLZ a jejich vysílající složka je řádně registrovaná ve 

SLČR. 
• mají odevzdané “Prohlášení závodníka“ na sekretariátu OSÚ AD SLČR, tento 

dokument musí být podepsán zákonným zástupcem 
• závodník, který není v platné LB uveden (tj. nemá odevzdané prohlášení), odevzdá 

pořadateli prohlášení závodníka – jinak nesmí být losován. Pořadatel toto prohlášení 
následně odešle na sekretariát OSÚ AD SLČR. 

  
3.1.1   Závodníkům se doporučuje používat chrániče zad, upevněné břišním pásem.          
3.1.2   Trenér  a vedoucí družstva. 
Ve funkci trenéra nebo vedoucího družstva uvedeného na přihlášce mohou na všech závodech 
vystupovat pouze členové SLČR, kteří mají platný průkaz SLČR a   trenérskou kvalifikaci 
vydanou SLČR a jsou akreditováni u pořadatele (PLZ-AD 604.2). 
 
 

4. Kategorie dospělých 
 
4.1 Obecné podmínky účasti závodníka na závodech a soutěžích  
 

Na závodech vypsaných SKSL mohou startovat závodníci, kteří: 
•  předloží pořadateli platný průkaz  SLČR a mají zaplacené kódové číslo   
•  předloží pořadateli platný průkaz závodníka s potvrzenou lékařskou prohlídkou ne starší 

jednoho roku 
• jsou řádně přihlášeni podle PLZ a jejich vysílající složka je řádně registrovaná ve SLČR. 



• mají odevzdané “Prohlášení závodníka“ na sekretariátu OSÚ AD SLČR, tento 
dokument musí být v případě nezletilých podepsán zákonným zástupcem 

• závodník, který není v platné LB uveden (tj. nemá odevzdané prohlášení), odevzdá 
pořadateli prohlášení závodníka – jinak nesmí být losován. Pořadatel toto prohlášení 
následně odešle na sekretariát OSÚ AD SLČR. 

 
Účast trenérů a vedoucích družstev na je podmíněna akreditací u pořadatele po předložení 
platného průkazu SLČR,  u trenérů ještě předložením průkazu trenéra (PLZ-AD 604.2). 
 
4.3. Mistrovství Prahy a Středočeského kraje – závody FIS/CIT.                                                                  
 
Na závodech mohou startovat závodníci, kteří: 
• předloží pořadateli platný průkaz  SLČR a mají aktivní nebo neaktivní kódové číslo FIS   
• mají odevzdaný “Athlete´s declaration“ v anglické verzi na sekretariátu  OSÚ AD 

SLČR. U závodníků mladších 18 ti let musí být dokument podepsán zákonným 
zástupcem. 

 
Na  závodech FIS/CIT v ČR se může zúčastnit takový počet závodníků, který pořadatel 
přijme do závodu s ohledem na účast závodníků ze zahraničí a stanovený počet závodníků dle 
IWO (140 startujících). V případě velkého počtu přihlášených startují přednostně závodníci 
splňující kritérium článku 1.1 Reglementu FIS/CIT (trvalé bydliště v místě, které není 
lyžařským střediskem ani není s lyžařským střediskem spojeno horským dopravním 
zařízením). Závodníci prokazují přednostní právo startu svým průkazem totožnosti. 
Z této kvóty může být využito až tří míst mimo bodový limit do platnosti LB FIS 7 ve 
prospěch  závodníků z juniorské kategorie a z toho jedno místo pro členy  RD OH nadějí. 
 

4.3.1 Systém přihlašování na závody FIS / CIT 
Přihlášky zasílají oddíly, nebo kluby přihlášky přímo jednotlivým pořadatelům na 
předepsaném formuláři  (PLZ AD 215). V rubrice ´´Nationaler Verband´´ se vyplní : CZE - 
název oddílu/klubu a adresa vč. tel., fax.spojení  a  e-mailové adresy. 

 
 
 

5. Výtah a změny v PLZ 
                                            
Pro závody vypsané Středočeským krajským svazem lyžařů platí příslušná ustanovení článku 
6 Soutěžního řádu OSÚ AD SL ČR. 
 

6. Různé 
 

Pro závody vypsané Středočeským krajským svazem lyžařů platí příslušná ustanovení článků 
7.2, 7.3, 7.11 Soutěžního řádu OSÚ AD SL ČR. 
 
 
 
 
 
 
 



7. Kalendář závodů 
 
 
PŘÍPRAVKA A PŘEDŽACTVO  

datum  místo  pořadatel  označení 
závodu  disciplíny TD 

29.-
30.1.2011 Pec pod Sněžkou Sokol Nusle KKZ1 2xOS Fizér 

29.-
30.1.2011  

Rokytnice nad 
Jizerou  

AŠ Mladá 
Boleslav  KKZ1  2xOS  Setunský

 
ŽACTVO  

datum  místo  pořadatel  označení 
závodu  disciplíny TD 

29.-
30.1.2011 

Pec pod 
Sněžkou Sokol Nusle MK/OS 

KKZ1 2xOS Fizér 

29.-
30.1.2011 

Rokytnice nad 
Jizerou  AŠ Mladá Boleslav  KKZ2  2xOS  Setunský 

12.-
13.2.2011  Horní Mísečky  Ekonom Praha + Sokol 

Kolín + K. Hora 
MK/SL 
KKZ3  2xSL  Langmaier

 
JUNIOŘI A DOSPĚLÍ  

datum  místo  pořadatel  označení 
závodu  disciplíny TD

5.-6.2.2011  Horní 
Mísečky  

Ekonom Praha + Sokol 
Kolín + K. Hora  

CIT 
MK/SL 
KKZ1

2xSL  
(FIS)

 
 
V Praze dne 12. října 2010 
 
Ing. Věra Langmaierová v.r. 
Předsedkyně Středočeského krajského svazu lyžařů 
                                                                                                             
 
 
 


