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Soutěžní řád KOSÚ AD KSL JčK pro sezonu 2014/2015 
Tento soutěžní řád schválila VH KOSÚ AD KSL JčK v Č. Budějovicích dne 13. 1. 2015 

A) Základní ustanovení – preambule 

KOSÚ AD JčK vydává tento soutěžní řád pro závody v AD pořádané pořadateli zejména z řad členů KSL 
JčK na území JčK, Šumavy (včetně Hornorakouské, Bavorské i Plzeňské části) případně i jinde, které jsou 
cíleně určeny především pro jihočeské závodníky. Veškeré závody vypisované KOSÚ AD JčK jsou pořádány 
důsledně v souladu s aktuálními pravidly lyžařských závodů vydaným FIS specifikovanými aktuálním 
soutěžním řádem vydaným OSÚ AD SLČR. Nad rámec těchto předpisů platí změny a doplňky uvedené 
v tomto soutěžním řádu, který upravuje PLZ a SŘ zejména pro závody předžákovských věkových kategorií a 
závody nižších kategorií (C a B) pořádaných pro věkové kategorie žáků a starších závodníků. 

- Primárním cílem tohoto SŘ JčK je vytvořit pro jednotlivé věkové kategorie závodníků KOSÚ AD 
JčK ucelený systém soutěží jihočeského významu, za účelem kvalitního srovnání vzájemných 
sportovních výkonů a to takovým způsobem aby byly zejména u žákovských věkových kategorií 
závody na Šumavě integrálně provázány na soutěže republikového významu. 

- Sekundárním cílem tohoto SŘ JčK je motivovat jihočeské závodníky již od útlého věku k tréninku 
stěžejních lyžařských dovedností jak v obřím slalomu tak i ve slalomu speciál a zároveň takto udělat 
alpské disciplíny na území Šumavy přitažlivější. 

- Terciálním cílem tohoto soutěžního řádu je umožnit sportovní vyžití doprovodu dětských závodníků, 
t.j. rodičům, trenérům a ostatním zájemcům z věkové kategorie dospělých a tak zároveň přispět ke 
zkvalitnění sportovních dovedností osob, které jsou v jednotlivých jihočeských klubech aktivně 
zapojeny do tréninkové přípravy dětí.  

B) Zkratky a základní pojmy 

ČR   - Česká republika 
JčK   - Jihočeský kraj 
FIS         - Mezinárodní lyžařská federace       
SLČR    - Svaz lyžařů České republiky            
AD         - Alpské discipliny                             
OSÚ AD SLČR - Odborný sportovní úsek AD Svazu lyžařů České republiky 
KOSÚ AD JčK  - Krajský  OSÚ AD Krajského svazu lyžařů Jihočeského kraje 
STK AD JčK      - Sportovně technická komise (komise pro záležitosti pravidel, rozhodčích,   

homologací závodních tratí s působností pro akce pořádané KOSÚ AD JčK)         
STK AD SLČR - STK OSÚ AD SLČR 
STK – R -  STK – republiková (nejvyšší vše-úsekový orgán SLČR pro otázky pravidel LZ a 

Snowboardingu) 
PLZ - Pravidla lyžařských závodů (PLZ vydává OSÚ AD SLČR kdy tato plně korespondují 

s mezinárodními PLZ vydávanými FIS 
SŘ          - Soutěžní řád OSÚ AD SLČR – specifikace PLZ pro závody na území ČR 
SŘ JčK        - Soutěžní řád KOSÚ AD JčK (tento soutěžní řád) – specifikace pro jihočeské  závody 

v AD zařazené do jihočeské termínovky – respektive Po JčK  
RoLZ   - Rozhodčí lyžařských závodů 
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RoLZ - SP  - RoLZ specialista (pro účely KOSÚ AD JčK jde vždy o specialistu závodů v AD) 
RoLZ - MV  - RoLZ měření a výpočetní techniky (časoměřič a zpracovatel výsledků) 
TD          - Technický delegát s licencí závodů SLČR nebo závodů mezinárodních FIS 
TD JčK - Technický delegát JčK – rozhodčí s minimální licencí Ro LZ Specialista plnící 

funkci TD u závodů kategorie C zařazených do termínové listiny KOSÚ AD JčK 
RoLZ Školitel - RoLZ SP oprávněný školit a doškolovat RoLZ  
SL   - Slalom 
OS   - Obří slalom 
AK   - Alpská kombinace (například SL + OS) 
LB FIS  - Listina bodů světového bodového systému FIS 
FIS (závody)  - Stěžejní mezinárodní závody světového bodového systému FIS a jeho klony 
CIT   - Závod městských lyžařů - závody světového bodového systému FIS 
ENL   - Vstupní závod FIS - bodového systémem FIS s možností startu bez licence FIS 
LB SLČR  - Listina bodů republikového bodového systému SLČR 
MČRŽ      - Mistrovství České republiky žactva - republikového bodového systému SLČR 
RKZ          - Republikový klasifikační závod žactva - republikového bodového systému SLČR 
UKZ   - Územní klasifikační závod - republikového bodového systému SLČR 
UZD   - Územní závod dospělých – republikového systému SLČR 
VZŽ   - Vstupní závody žactva 
VEZ   - Veřejný klubový závod 
PB JčK  - Pohárové body Poháru Jihočeského kraje  
KP - Krajský přebor  
Po JčK - Pohár Jihočeského kraje – závody dle termínovky KOSÚ AD JčK bodované 

pohárovým bodovým systémem Jihočeského kraje 
Závod kat. FIS B - Mezinárodní závody započítávané do LB FIS vypsané OSÚ AD SLČR (veškeré 

mezinárodní závody na území ČR vyjma těch které vypsala FIS – jako je například 
závod FIS Evropského nebo Světového poháru, Mistrovství světa, atd.) 

Závod kat. A - Závody žákovských kategorií započítávané do LB SLČR vypsané OSÚ AD SLČR 
(závody nejvyšší žákovské soutěže zejména RKZ a MČRŽ) 

Závod kat. B - Veškeré závody pro kategorie žáků a starší jejichž výsledky jsou započítávány do LB 
SLČR vyjma závodů kat. A. 

Závod kat. C - Veškeré závody pro kategorii předžáků a mladších a veškeré závody starších 
kategorií jejichž výsledky nejsou započítávány do LB FIS nebo LB SLČR 

závod - Jednotlivý závod (například v SL) vypsaný pro konkrétní věkovou kategorii  
série - Dvoudenní nebo jednodenní série závodů (např. v SL), které jsou vypsány pro více 

věkových kategorií.  
UZ - Univerzální závod – jde o sérii která se skládá ze závodů PaP, UKZ, UZD a VEZ, na 

které startují  v jedné trati všechny věkové kategorie se závodní licencí i bez ní (PaP 
a Superpřípravka případně na paralelní trati). Na webovém portálu „výsledky“ OSÚ 
AD SLČR jsou výsledky VEZ zveřejněny v jednom souboru pdf pro každý den a 
zahrnují umístění a časy absolutně všech účastníků, kdy zároveň výsledky PaP, UKZ 
a UZD jsou zveřejněny datově.  

soutěž - Ucelená série závodů zásadního významu pro jihočeské závodníky. Soutěž má buď 
mistrovský nebo pohárový charakter.  

termínovka - Kalendář závodů, respektive sérií pořádaných v rámci jedné zimní sezony 
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C) Jihočeská termínovka 

1) Jihočeská Termínovka je kalendář závodů v AD kat. B a C vypsaných KOSÚ AD JčK a závodů kat. 
FIS B a kat. A vypsaných OSÚ AD SLČR, které byly KOSÚ AD JčK respektive členskému klubu 
KOSÚ AD JčK přiděleny.  

2) Při určování konkrétních termínů jednotlivých závodů (sérií), ale zejména závodů mistrovských (KP 
JčK) a pohárových soutěží (Po JčK) je doporučeno počkat až na vydání termínovky OSÚ AD SLČR 
pro závody RKZ a MČRŽ s cílem, aby se jihočeské závody nekryly se závody republikovými. 

3) Do Jihočeské Termínovky mohou být informativně zařazeny i jiné závody v AD pořádané na území 
JčK, které nesouvisí s činností KOSÚ AD JčK a které nelze zařadit do soutěží AD (například slalomy 
na hmotě, závody masters, školní závody, podnikové soutěže a podobně - pokud tyto pořádají kluby 
registrované v KOSÚ AD JčK) 

4) Do Jihočeské Termínovky mohou být informativně zařazeny i závody v AD pořádané v rámci 
územního celku Šumava sousedním KOSÚ AD Plzeňského kraje (například závody Šumavského 
pohárku) 

5) Pro sezonu 2014/2015 je Jihočeská termínovka následující: 
 

den:    datum: dis: místo: PaP: žáci: dospělí: PaP-dosp.: pořadatel:                  poznámka: 
      (bez licence) 
So.  20.12.2014 OS Hochficht VEZ VEZ VEZ VEZ TJ Motor ČB 
Ne.   11.1.2015 OS Kramolín PoJčK VEZ VEZ VEZ SK Chlum/SC Lipno/ST Budweis  
So.     7.2.2015 OS Kubova Huť PoJčK UKZ UZD VEZ SK Strakonice       (UZ) 
Ne.     8.2.2015 SL Kubova Huť PoJčK UKZ UZD VEZ SK Strakonice       (UZ) 
Ne.   22.2.2015 OS Kramolín PoJčK UKZ UZD VEZ SK Chlum/SC Lipno      (UZ) 
So.   28.2.2015 OS Kramolín VEZ VEZ VEZ VEZ SK Chlum/SC Lipno       (Masters) 
So.   28.2.2015 DH Kramolín VEZ VEZ VEZ VEZ SK Chlum/SC Lipno       (Masters) 
Ne.     1.3.2015 SL Kramolín VEZ VEZ VEZ VEZ SK Chlum/SC Lipno       (Masters) 
So.     7.3.2015 SL Hochficht PoJčK UKZ UZD VEZ LYKO Prachatice      (KP) (UZ) 
Ne.     8.3.2015 OS Hochficht PoJčK UKZ UZD VEZ LYKO Prachatice       (KP) (UZ) 
So.   14.3.2015 OS Kramolín VEZ VEZ    - VEZ SK Chlum/SC Lipno/ST Budweis  
So.   28.3.2015 SL Zadov PoJčK VEZ VEZ VEZ SK Písek        (UZ) 

D) Věkové kategorie 

KOSÚ AD JčK pořádá soutěže pro následující věkové kategorie. Konkrétní ročníky jednotlivých 
věkových kategorií dané sezony jsou v souladu s ročníky uvedenými v aktuálním SŘ s níže uvedenými 
výjimkami 

1) Kategorie dospělých 
a. Senioři 
b. Junioři (Mladší a Starší junioři společně) 

2) Kategorie žákovské 
a. Starší žáci 
b. Mladší žáci 

3) Kategorie předžákovské 
a. Předžáci 
b. Přípravka (Nejstarší v aktuálním SŘ definovaný ročník pro kat. Přípravka a ročníky mladší 

bez věkového omezení.) 
c. Superpřípravka (Věkovou kategorii Superpřípravka lze na jednotlivých závodech odděleně 

vyhlašovat ročníky mladší než jsou v aktuálním SŘ definovaní závodníci Přípravky – jde o 4 
roky mladší závodníky než nejstarší aktuální ročník Přípravky.). Pro Superpřípravku nesmí 
být vypisována pohárová soutěž. Doporučuje se superpřípravku hodnotit nikoli za dosažený 
čas, ale za skutečnost, že závodní trať absolvovaly.  
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E) Závody v AD vypisované KOSÚ AD JčK 

1) KOSÚ AD JčK vypisuje pro všechny věkové kategorie závody ve SL, OS a AK, kdy platí tato 
specifika:  

a. Závody v AK jsou dvoukolové, vždy v SL a OS. Závody v AK jsou buď vypisovány 
samostatně – potom musí být uspořádány v jednom dni, nebo jako součet časů prvních kol 
dvou na sebe navazujících samostatných závodů v OS a v SL, kdy mezi oběmi závody smí být 
prodleva maximálně jeden den. 

b. U samostatně vypisovaných závodů v AK se první kolo vždy jede v OS, kdy startovní pořadí 
se určuje dle LB pro OS. Druhé kolo se jede v opačném pořadí ve shodě s ustanoveními SŘ 
pro dvoukolové závody.  

c. U závodů v AK vypsaných jako součet prvních kol samostatných závodů v SL a v OS je 
startovní pořadí pro první i druhé kolo určeno těmito samostatnými závody. Rovněž pořadí 
těchto samostatných závodů určí bude-li se nejprve závodit ve SL nebo v OS. 

d. Závody ve SL nebo v AK (týká se kol ve SL) vypsané pro předžákovské kategorie se 
doporučuje jezdit v krátkých tyčích – tzv. vaiglech.  

e. Brankové sestavy závodů ve SL nebo AK (týká se kol ve SL) vypsané pro předžákovské 
kategorie musí být po obou stranách označeny barvou, nebo jiným způsobem, tak aby se 
v nich nedalo bloudit. Týká se těchto sestav: 

i. Vlásenky (sestava dvou zavřených bran za sebou) 
ii. Vertikály (sestava tří a více zavřených bran za sebou) 
iii. Prodlužovací dvojbrány (tzv. „průjezdy“ nebo-li „banány“) 

f. Závody kategorie C a B v OS se mohou stavět jednotyčově (myšleno pouze pomocí točných 
dvojtyčí s předepsaným terčem pro OS). Pro takto postavenou závodní trať se použijí 
ustanovení PLZ a SŘ pro jednotyčové SL.  

g. Závody kategorie C nemusí být kontrolně měřeny ručními časy. Závodníci jimž nebyl čas 
změřen mají automaticky nárok na opakovaný start. 

h. Závody soutěže Šumavský pohárek, kterou pořádá KOSÚ AD Plzeňského kraje pro žákovské 
kategorie vypsané zároveň jako závody KOSÚ AD JčK kategorie B (UKZ) musí zachovávat 
startovní pořadí 2. kola v souladu se SŘ. 

i. Závody kategorie C a B pro dospělé kategorie se jezdí v tyčích s průměrem 27 mm.. 

2) Závody vypisované KOSÚ AD JčK jsou pořádány pro každé pohlaví samostatně pro tyto věkové 
kategorie 

a. Závody pro dospělé kategorie se vypisují jako závody kat. C, B nebo FIS B společně pro 
Seniory a Juniory, kdy lze tyto vyhlašovat samostatně přičemž Seniory lze vyhlašovat 
samostatně bez Juniorů (toto se týká pouze závodů kat. C a B – netýká se závodů kat. FIS B 
kde platí PLZ) 

b. Závody pro žákovské kategorie se vypisují ve SL a OS jako závody kategorie B, výjimečně 
jako závody kat. C. Závody v AK jsou závody kategorie C. Všechny závody pro žákovské 
kategorie se vypisují samostatně pro Mladší a samostatně pro Starší žáky.  

c. Závody pro předžákovské kategorie se vypisují jako závody kat. C, samostatně pro Předžáky a 
samostatně pro Přípravku kdy lze v rámci Přípravky samostatně vyhlásit Superpřípravku 
(mladší závodníci než Přípravka). 

3) Veškeré závody kategorie C řídí Jury ve složení 
a. Ředitel závodu – zástupce pořadatele 
b. Technický delegát za KOSÚ AD JčK (TD JčK), který musí být z jiného než pořadatelského 

klubu 
c. Arbitr – zástupce závodníků kdy tento by měl být z jiného než pořadatelského klubu a zároveň 

z jiného klubu než je TD JčK 
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Jury v tomto složení závody řídí v souladu se SŘ a PLZ. Pokud budou pořádány v jedné sérii (v 
jednom dni) závody kat. C i B (např. společné předžákovské a žákovské, případně i se závody 
dospělých), kdy žákovské závody (dospělých) budou pořádány jako UKZ), může pro předžákovskou 
část série nahradit TD JčK regulérní TD vyslaný OSÚ AD SLČR. 

4) Všech závodů kategorie C i B se mohou účastnit i závodníci kteří nejsou členy SLČR nebo kteří 
nemají zaplacenu závodní licenci, kdy musí před startem odevzdat pořadateli Prohlášení závodníka 
(Zahraniční závodníci odevzdávají anglickou verzi) ve znění shodném s aktuálním SŘ a PLZ. 
V případě, závodů kategorie B startují neregistrovaní (nelicencovaní) závodníci odděleně od 
regulárních závodníků, kdy mohou být vyhlašováni samostatně. 

F) Pohárové a mistrovské soutěže JčK 

KOSÚ AD JčK vypisuje v závodní sezoně jednu mistrovskou a jednu pohárovou soutěž. 

1) Je doporučeno  

a. aby veškeré závody v SL a OS pohárové i mistrovské soutěže JčK pro kategorii žáků byly 
vypsány jako závody kategorie B (UKZ) 

b. aby v závody pohárové i mistrovské soutěže JčK byly zároveň závody soutěže Šumavský 
pohárek, kterou pořádá KOSÚ AD Plzeňského kraje a to při splnění výše uvedených 
podmínek pro kategorie žáků 

c. aby závody pohárové a mistrovské soutěže pro kategorii dospělých byly pořádány jako závody 
kategorie B (UZD).  

d. Aby mistrovská soutěž zahrnovala závody v SL, OS a AK vypsané pro všechny věkové 
kategorie s doporučením, aby se tyto jely jako dvoudenní série závodů v OS a v SL, kdy 
závod v AK bude součtem časů prvních kol obou závodů.  

2) Jako mistrovskou soutěž vypisuje KOSÚ AD JčK Krajský přebor 2014/2015. Závody Krajského 
přeboru se započítává do Jihočeského poháru.  

3) Krajský přebor se uskuteční v LA Hochficht v sobotu 7. 3. 2015 v SL a v neděli 8. 3. 2015 v  OS. 
Pořádající oddíl LYKO Prachatice. 

4) Jako pohárovou soutěž vypisuje KOSÚ AD JčK Jihočeský pohár 2014/2015. Po JčK zahrnuje 
závody v SL a OS vypisované pro kategorie přípravky a předžáků, kteří jsou členy SLČR.   

přípravka chlapci ročník 2005 – 2007 plus mladší 
přípravka dívky  ročník 2005 – 2007 plus maldší 
předžáci  ročník 2003 – 2004 
předžákyně   ročník 2003 – 2004 

5) Závody UKZ a UZD zařazené do termínovky JčK se jako pohárová soutěž v této sezoně nevypisují. 
Pro statistické účely se však veškeré výsledky jednotlivců v uvedených závodech pro obě pohlaví 
(UKZ ml.žáci, UKZ st.žáci a UZD) mohou bodovat rovněž pohárovými body dle principu 
uplatněném pro závody PaP. Tyto pohárové body budou uvedeny i v centrální evidenci výsledků OSÚ 
AD SLČR. 

6) Termínová listina Jihočeského poháru 2014/2015 (viz bod 5) odst. C) závody označené Po JčK 

7) Bodový systém Po JčK: 

a. Každý závod Po JčK bude vyhlašován samostatně do 3. místa.  

b. Za pořadí v každém závodě dostávají závodníci každé vypisované kategorie Pohárové body 
v této hodnotě: 

1. místo – 15 bodů  5. místo – 7 bodů 9. místo – 3 bodů 
2. místo – 12 bodů  6. místo – 6 bodů 10. místo – 2 bodů 
3. místo – 9 bodů 7. místo – 5 bodů 11. místo – 1 bod 
4. místo – 8 bodů 8. místo – 4 bodů  
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Pohárové body budou přiděleny pouze závodníkům z řad členů SLČR. Zahraničním 
závodníkům budou pohárové body započteny pouze v případě, že budou mít zaplacenu českou 
závodní licenci a budou zaevidováni do databáze závodníků OSÚ AD SLČR. 

Pokud závodníci, kteří nejsou zaregistrováni v databázi závodníků OSÚ AD SLČR (Češi 
nečlenové SLČR, cizinci kteří si nezaplatili českou závodní licenci) dosáhnou bodované 
umístění, obdrží v pořadí následující závodník s českou závodní licencí pohárové body za 
umístění jako kdyby cizinec před ním vůbec nestartoval. 

(Příklad: Zvítězil cizinec bez licence. Druhé místo obsadí Čech s licencí – tento získává do Po 
JčK 15 bodů jako kdyby závod vyhrál) 

c. Celkové výsledky Po JčK se vyhlašují na poslední sérii závodů Po JčK v sezoně a to do 3. 
místa. Konečné pořadí se určí součtem získaných bodů v průběhu celé soutěže.  

Pokud se neuskuteční alespoň 4 závody Po JčK, pohár se ruší bez náhrady. 

Při rovnosti bodů o konečném pořadí rozhoduje postupně:  
- bodový součet ze závodů KP  
- při neúčasti na KP nebo rovnosti součtu bodů z KP nejvyšší bodový zisk v  jednotlivých 

závodech, respektive vyšší počet nejlepších umístění v jednotlivých závodech celého Po 
JčK. 

- pokud se ani potom neurčí pořadí, rozhodne lepší výsledek posledního závodu 

d. Pro každou věkovou kategorii se vyhlašuje zvlášť konečné pořadí Po JčK za SL, OS a AK a 
zároveň se v každé kategorii vyhlašuje absolutní vítěz Po JčK součtem veškerých získaných 
bodů.  

8) Každý pořadatel uskutečněného závodu Po JčK je povinen přispět částkou 500,- Kč na nákup pohárů 
za celkové pořadí Po JčK. Uvedená částka bude dotčeným klubům stržena z rozpočtu, pokud nebude 
možnost tuto částku uhradit z k tomuto účelu vytvořené rezervy z rozpočtu předchozí sezony, nebo 
z mimořádných příjmů cíleně určených pro tento účel v sezoně aktuální. 

G) Startovné 

1) Pro samostatné závody v SL, OS a AK je startovné určeno na 250,- Kč za jeden závod. 

2) Pro závody v AK jejichž výsledky se určují součtem prvních kol samostatných závodů v OS a SL je 
startovné 100,- Kč 

H) Zadávání závodů na portál „výsledky“ OSÚ AD SLČR 

1) Zavedení závodu na web ze strany osoby pověřené ze strany KOSÚ AD JčK nebo přímo ze strany 
pořadatele závodu.  

a. Osoba pověřená musí být z klubu, který je na webu zaveden jako „pořadatel“ a zároveň musí 
být tato osoba u takovéhoto klubu uvedena jako osoba zodpovědná za pořádání závodů 

b. Osoba pověřená se přihlásí na web a zvolí možnost přidat nový závod. Zde zadá hlavičku 
závodu, respektive zpravidla série závodů. Zde je důležité aby: 

i. Zvolil pořadatelský klub. Pokud tak neučiní bude se jevit jako pořadatel mateřský klub 
zadávajícího. Pokud klub pořadatele v databázi neexistuje, je jej nutno nejprve zavést. 
Toto smí učinit pouze Sekretariát OSÚ AD SLČR. 

ii. Zvolil termín celé série od – do, což znamená, že u zpravidla dvoudenní série závodů 
nutno zadat rozsah dvou dnů. 

iii. Zvolit kraj Jihočeský a úsek AD 
iv. Důležité je zaškrtnout kolonku On-line přihlášky! (tato funkce webu se zprovozní vždy 

až po pověšení propozic!) V případě, že jde pouze o sérii závodů VEZ je zaškrtnutí 
On-line zbytečné. 
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v. Klonky Kategorie závodu,  Disciplíny a Věkové kategorie mají funkci pouze 
ulehčující, kdy v následujícím kroku lze přidat nebo smazat libovolný závod (na webu 
je uvedeno disciplínu) zadávané série.  

vi. Kolonky TD, TD-FIS a Měřící skupina lze vyplnit později 
c. Zadávání jednotlivých závodů v rámci zadané hlavičky pro danou sérii. 

i. Specifikace pro sérii závodů VEZ - Nutno zadat vždy pouze dva závody, na jeden den 
série, jeden pro ženy, druhý pro muže, kdy věková kategorie se neuvádí (specifikace 
věkových kategorií je nutno uvést následně v propozicích), U každého závodu nutno 
ještě zadat VEZ a disciplínu (např. OS).  

ii. Specifikace pro sérii UZ (univerzální závod) – Zde je nutno zadat všechny jednotlivé 
standardní závody – tj. PaP, UKZ a UZD (u každého závodu se vyplňují se proměnné 
např: OS, PaP, PP, M; OS, PaP, PP, L; OS, UZD, SE, M;  atd), kdy u závodu VEZ se 
zadá pouze jeden pro ženy a jeden pro muže bez vyplněné kolonky pro věkovou 
kategorii (postupuje se stejný jako je uvedeno v předchozím bodě) 

d. Jakmile si zadavatel vše zkontroluje, potvrdí zadanou sérii tlačítkem „vložit závody do 
systému“. Kontrola před potvrzením je důležitá, jelikož jakmile se zadaná data jednou 
odešlou, není možné se k nim již vrátit a případně je opravit. Toto může pouze Sekretariát 
OSÚ AD SLČR. 

2) Zveřejnění zadaných závodů v kalendáři závodů – Zadaný závod (série) bude na webu v kalendáři 
závodů zveřejněna až po kontrole správnosti zadaných údajů ze strany Sekretariátu OSÚ AD SLČR 

3) Doplnění dalších náležitostí do již zveřejněného závodu. 
a. Doplnit další náležitosti závodu je umožněno pouze osobě zodpovědné za konkrétního 

pořadatele závodu. Příklad: Zadat závod jako takový (viz výše) může například SK MATY 
pro SK Strakonice. Po jeho zveřejnění v kalendáři závodů do něj může ale dále zadávat pouze 
SK Strakonice. 

b. Do každé série závodů kde jsou zahrnuty pouze závody VEZ je nutno doplnit pouze 
Propozice. Měřící skupinu není nutno uvádět, ale je to pro informativní účely možné. 

c. Do každé série závodů kde jsou zahrnuty závody PaP, je nutno doplnit Propozice a Měřící 
skupinu. 

d. Do každé série závodů kde jsou zahrnuty závody UKZ , UZD a Vyšší kategorie, je nutno 
doplnit Propozice, Měřící skupinu i TD (Technického delegáta). 

4) On-line přihlašování na závody – je umožněno pouze pro závody PaP, UKZ, UZD a Vyšší kategorie. 
Závodníci se mohou On-line přihlašovat nejdříve po zveřejnění propozic (Je jedno zda-li pořadatel na 
web pověsí propozice „vlastní“ nebo „standardizované“). U závodů VEZ není možné využívat 
přihlášek On-line. 

5) Odeslání výsledků časoměrnou skupinou   
a. Závody pořádané výhradně pro VEZ - výsledky jsou odesílány zásadně v pdf a to vždy za 

každý jeden den jeden soubor kde budou uvedeny veškeré výsledky veškerých závodů 
společně. 

b. Závody PaP – výsledky jsou zasílány za každý jednotlivý závod v podobě xml souboru ve 
struktuře schválené mezinárodní lyžařskou federací FIS (jde o standardní výstup programů pro 
zpracovávání výsledků lyžařských závodů) – v těchto datových výsledcích MUSÍ být uvedeni 
jak závodníci se závodní licencí, tak i závodníci neregistrovaní (pohárové body Po JčK 
časoměrná skupina neodesílá, ty přiřazuje až web – ale pouze závodníkům s licencí) 

c. Závody UKZ, UZD a Vyšší kategorie – výsledky jsou zasílány za každý jednotlivý závod 
v podobě xml (struktura FIS) – v těchto datových výsledcích NESMÍ být uvedeni žádní 
závodníci bez závodní licencí. Výsledky musí být uvedeny s vypočtenými FIS body. Pohárové 
body Po JčK časoměrná skupina neodesílá, ty přiřazuje web . 

d. Závody UZ (série závodů – „univerzální závod“ – viz Zkratky-pojmy zcela v úvodu SŘ) – 
výsledky u těchto závodů se posílají jednak datově (viz bod b. a c.) a zároveň v podobě pdf 
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(viz bod a.), kdy v tomto souboru budou uvedeny veškeré výsledky jak licencovaných tak i 
nelicencovaných závodníků. Tyto výsledky slouží zejména pro nelicencované závodníky, aby 
se mohli porovnat se závodníky licencovanými. 

6) Výsledky Poháru Jihočeského kraje PaP (informativně i pro UKZ a UZD) budou automaticky 
zpracovány webem a zveřejněny v sekci poháry. 

I) Sportovně technická komise rozhodčích 

1) RoLZ Školitel – každý JčK klub si určí jednoho RoLZ - SP, který bude zodpovědný za pro 
proškolování (doškolování) RoLZ (brankových rozhodčích a dalších pomocných rozhodčích) nutných 
pro zajištění závodu. RoLZ Školitel je povinen proškolit (doškolit) RoLZ před každým závodem, 
který pořádá jeho mateřský klub a to v rozsahu určeném „Směrnicí pro získání a prodloužení platné 
kvalifikace Rozhodčích lyžařských závodů SLČR (RoLZ)“. V případě jeho nepřítomnosti si zajistí 
pořadatelský klub před jím pořádanými závody proškolení RoLZ ze strany RoLZ Školitele z jiného 
JčK klubu. RoLZ Školitel je zodpovědný za vedení třídní knihy každého školení (doškolení) RoLZ, 
které uspořádal a za jejich archivaci. RoLZ Školitel odevzdá kopii každé třídní knihy z každého jím 
uspořádaného školení (doškolení) Radě KOSÚ AD, respektive  STK AD JčK.  

2) TD JčK – každý JčK klub si určí jednoho RoLZ - SP, který bude schopen zastávat funkci TD JčK na 
závodech požádaných KOSÚ AD JčK dle tohoto soutěžního řádu. 

3) Zpracování výsledků + časomíra – pro zajištění měření časů a zpracování výsledků se doporučuje 
uzavřít pro každou jednotlivou sezonu komerční smlouvu s profesionální časoměřičskou firmou a to 
nejlépe pro zajištění všech závodů požádaných KOSÚ AD JčK. Při výběru firmy bude dbáno na to 
aby měla licenci RoLZ - MV, respektive, aby byla důsledně zajištěna ze strany takovéto firmy plná 
kompatibilita zpracovaných výsledků se systémem zpracování výsledků SLČR a včetně splnění 
veškerých náležitostí SLČR pro odesílání výsledků centrálnímu zpracovateli výsledků lyžařských 
závodů SLČR. 

4) STK AD JčK – je jmenována Radou KOSÚ AD JčK. Funkci STK AD JčK může zastávat jedna 
pověřená osoba. Je doporučeno aby osoba ve funkci STK AD JčK (nebo předseda STK AD JčK) byla 
zároveň členem Rady KOSÚ AD JčK. STK AD JčK zodpovídá zejména za: 
a. centrální JčK evidenci RoLZ (tuto sestavuje z třídních knih předaných od jednotlivých RoLZ 

Školitelů) 
b. centrální JčK evidenci RoLZ - SP (tuto sestavuje buď selekcí z centrální evidence RoLZ - SP  

kterou vede STK AD, respektive STK -R, nebo na základě nahlášených absolvování školení 
(doškolení) ze strany jednotlivých RoLZ - SP, respektive JčK klubů) 

c. evidenci TD JčK (na základě hlášení ze strany jednotlivých JčK klubů) 
d. evidenci RoLZ Školitelů (na základě hlášení ze strany jednotlivých JčK klubů) a za hlášení změn 

v této evidenci STK AD SLČR, respektive STK - R (evidence RoLZ Školitelů podléhá schválení 
STK - R) 

e. evidenci homologací jednotlivých závodních tratí v JčK regionu včetně archivace podkladů těchto 
homologací 

J) Parametry závodních tratí OBŘÍ SLALOM 

Přípustné počty branek dle Pravidel lyžařských závodů (2012-2016) a Soutěžního řádu 2014/2015 pro stavbu 
tratí Obřího slalomu na sjezdovkách regionu KOSÚ AD JčK pro společné závody PaP, UKZ, UZD, 
respektive VEZ v případě, že spolu startují všechny kategorie.  

Jako výchozí pravidlo pro určení počtu bran jsou brány parametry tratí OS pro kategorii Žáci s maximální 
možnou vzdáleností mezi točnými brankami 27 metrů a maximálním počtem bran od 13% do 18% převýšení 
od startu k cíli.  

(Pozn.: Mezinárodně platná PLZ určují pro kategorii žáků výškový rozdíl start-cíl  200 – 350 m, SŘ OSÚ AD 
však výškový rozdíl start-cíl pro mladší žáky upravuje na 150 – 250 m a pro starší žáky na 180 – 250 m.) 
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Závodní trať - popis  Parametry trati Min-Max počet točných branek  

  
Start 
n.v. 

Cíl 
n.v. 

Přev.
(m) 

Délk.
(m) Č.homolog. 

min.
poč.

po 
spád-
nici 
(m) 

tyč-
tyč 
23o 
(m) 

max. 
poč. 

po 
spád-
nici 
(m) 

tyč-
tyč
23o 
(m) 

tyč-
tyč
45o 
(m) 

Zadov - Kobyla (U můstků)  
od vrchlu k cíli u nástupu na lanovku 1095 955 140 636

SLČR (OS)
086/02/11 26 23,56 26,34 26 23,56 26,34 33,32

Kubova Huť - Pod Obrovcem  
od vrchou k nástupu na vlek 1095 985 110 512

SLČR (SL)
088/01/11  21 23,27 26,02 21 23,27 26,02 32,91

Kubova Huť - Střecha od vrcholu 
k cíli u klubovny (strojovny vleku) 1125 995 130 600

SLČR (SL)
032/02/97  24 24,00 26,83 24 24,00 26,83 33,94

Kramolín - Promenádní  
od vrcholu k cíli u měřící boudy 891 770 121 569 xxxx 23 23,71 26,51 23 23,71 26,51 33,53
Hochficht - Od horní stanice   
Rehberg 6 k parkovišti Wenzelwieze 
5  1050 960 90 495 xxxx 20 23,57 26,35 20 23,57 26,35 33,33

Hochficht - Zwieselberg 7a  
od vrcholu k cíli za 1.hranou 1145 992 153 600

FIS (OS-
zkrácená) 
9979/12/10  24 24,00 26,83 27 21,43 23,96 30,31

Hochficht - Zwieselberg 7a  
od vrcholu k cíli dole 1145 875 270 985

FIS (OS) 
9979/12/10 40 24,02 26,86 48 20,10 22,47 28,43

Hochficht - Zwieselberg 7a  
od 1.hrany k cíli dole 1045 875 170 505

FIS (SL) 
9980/12/10 24 20,20 22,58 27 18,04 20,17 25,51

Hochficht Reischeberg 3  
z vrcholu k začátku Wenzelwieze 5 1260 1010 250 940

FIS (OS) 
10874/02/13 38 24,10 26,94 45 20,43 22,84 28,89

Hochficht Reischeberg 3  
z vrcholu k parkovišti Wenzelwieze 
5 1260 960 300 1198

FIS (OS) 
10874/02/13 49 23,96 26,79 54 21,78 24,35 30,8

Hochficht Reischeberg 3  
od 1. zlomu k horní stanici Rehberg 
6 1200 1050 150 540

FIS (SL) 
10875/02/13 22 23,48 26,25 27 19,29 21,57 27,28

Hochficht Stierwiese 2a (školní)  
start (budka) cíl (měřící budka) 1120 995 125 560 xxxx 23 23,33 26,08 23 23,33 26,08 32,99

Mitterfirmiansreut Černá za silnicí 
start (budka) cíl u nástupu na vlek 995 880 115 405 xxxx 16 23,82 26,63 20 19,29 21,57 27,28

Pozn.: Uvedené vzdálenosti jsou rozestupy od brány k bráně po spádnici, a rozestupy točná tyč - točná 
tyč s přesazením bran 23o a 45o od spádnice. Pravidla navíc umožňují přidat nebo ubrat maximálně 3 
točné brány. Univerzální závody kde startují závodníci od přípravky po dospělé by neměly být postaveny 
na vzdálenost tyč-tyč menší než 24 m, kdy tato vzdálenost tyč-tyč ale nesmí být větší než 27 m. 

R
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Tyč – tyč přesazená 45 o

Ty
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č 
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K) Parametry závodních tratí SLALOM 

Slalomové sestavy (jednotyčový SL) STANDARDNÍ, určené pro závody PaP, UKZ, UZD, FIS

Slalomové sestavy (jednotyčový SL) ATYPICKÉ, určené pro závody FIS-Národní Mistrovství, EP, SP

VlásenkaVertikála  (může být i vícenásobná)

Vertikála
(může být i vícenásobná) 

opačně najížděná

Vlásenka 
najížděná jako 

standardní brána

Vlásenka 
opačně najížděná

Banán

Dosp
ělí 1

2 – 18 m

D
os

pě
lí 

6 
– 

13
 m

0,75 – 1 m

4 
– 

6
 m

Žáci 
12 – 15 m

Žá
ci

 7
 –

 1
1 

m

4 – 6 m

Vertikála 
(může být i vícenásobná)

najížděná i vyjíždná
na dvojtyč

 


