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Preambule
Tento Soutěžní řád MASTERS (SŘ MASTERS) vydaný OSÚ AD SLČR  
obsahuje ustanovení týkající se sportovní činnosti spojené s  orga-
nizací a účastí na závodech MASTERS v  působnosti OSÚ AD SLČR  
v závodním období 2015 – 2016. Dále tento SŘ MASTERS obsahuje  
doplňky Pravidel lyžařských závodů, změny a doplňky jiných řádů  
a další závazná ustanovení. Mimo SŘ MASTERS platí pro organizaci  
a účast na závodech MASTERS Pravidla lyžařských závodů OSÚ AD 
SLČR (PLZ) a přiměřeně pravidla FIS MASTERS RULES ALPIN.

 1. Kategorie MASTERS
1.1 Obecné podmínky účasti závodníka na závodech a soutěžích 
v ČR 
Na závodech zařazených v kalendáři FIS MASTERS – OSÚ AD SLČR 
mohou startovat závodníci kteří:
·	 	jsou aktivními členy SLČR (mají uhrazen členský příspěvek SLČR 

na rok 2016) a splňují věkový limit (viz čl. 2.1.1)
·	 mají uhrazen licenční poplatek ve výši 150,- Kč 
·	 	mají na KMA ÚAD SLČR odevzdané „Prohlášení závodníka“ v české 

verzi, pro účast v mezinárodních závodech pak u zástupce KMA 
ve FIS „Athlete´s declaration“ v anglické verzi a kopii identifikač-
ního průkazu s fotografií a státní příslušností (OP nebo pasu) 

·	 splňují podmínky uvedené v SŘ MASTERS a PLZ
·	 jsou řádně přihlášeni 
·	 splňují nominační kritéria pro příslušný závod
·	 	závodů se mohou zúčastnit i členové jiných národních lyžařských 

asociací, členů FIS, na základě přihlášky národní asociace, jež je 
garantem, že splňují všechna kriteria FIS pro účast v mezinárod-
ních závodech

SOUTĚŽNÍ ŘÁD
MASTERS 

2015/2016 – OSÚ AD SLČR
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Závodníci, kteří se zúčastňují závodů FIS MASTERS a tréninků v zahra-
ničí, musí mít vlastní odpovídající pojištění zahrnující dostatečnou 
částku na krytí nákladů spojených s transportem a léčebnými výloha-
mi v případě úrazu při tréninku nebo v závodě.
Zvýhodněné pojištění lze sjednat prostřednictvím sekretariátu úse-
ku OSÚ AD SLČR pro jednotlivce nebo skupiny na jednotlivé výjezdy 
nebo celoroční pojištění:
·	   Pojistná smlouva s  pojišťovnou Allianz a.s. (pojištění léčebných 

výloh v zahraničí – jednotlivé výjezdy).       
·	   Pojistná smlouva s  pojišťovnou Allianz a.s. (pojištění léčebných 

výloh v zahraničí – celoroční pojistné)
V  případě potřeby poskytne doplňující informace sekretariát 
OSÚ AD SLČR.   
1.1.1 Licenční poplatek
Jednou ze základních podmínek pro účast na závodech MASTERS po-
řádaných pod hlavičkou SLČR nebo FIS je úhrada licenčního poplatku 
ve výši 150,- Kč za závodníka a sezónu. Poplatek je nutné uhradit nej-
později 3 pracovní dny před konáním závodu, na který se závodník 
hlásí na číslo účtu SLČR u GE MONEY BANK 1724702504/0600, varia-
bilní symbol 220101, do zprávy pro příjemce uvést
– v případě platby za jednotlivce celé jméno a příjmení,
– v případě platby za více závodníků název oddílu. 
Současně je nutné zaslat potvrzení o platbě spolu se jmény závodníků 
(včetně datumu narození), za které byla platba uskutečněna na mail: 
sekretariatad@czech-ski.com
1.2 Typy závodů MASTERS
2.1 Mezinárodní
“FIS MASTERS A“ –  závody vypisuje FIS, nominace provádí KMA OSÚ 

AD SLČR (FIS WORLD CRITERIUM MASTERS ALPINE 
SKIING a FIS MASTERS CUP) 
Pro závody platí FIS MASTERS RULES

“FIS MASTERS B“ –  závody vypisují národní asociace, nominace  
provádí KMA OSÚ AD SLČR (Int. Alpencup a MAS) 
Pro závody platí FIS MASTERS RULES 

2.2 Národní
“MASTERS A“ –  závody vypisuje KMA OSÚ AD SLČR (celorepubli-

kové soutěže – MČRM, ČPM) 
Pro závody platí tento SŘ, PLZ a přiměřeně FIS 
MASTERS RULES 
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“MASTERS B“ –  krajské závody Masters, závody vypisují KOSÚ AD 
(regionální soutěže) 
Pro závody platí SŘ (zpracované KOSÚ AD  
a odsouhlasené KMA) a PLZ 

Doporučení: národní závody Masters je možno pořádat současně 
s ÚKZ dospělých za předpokladu dodržení úpravy pravidel v SŘ KOSÚ 
AD (viz čl. 4)
1.3 Nominační kritéria
Nominační kritéria pro jednotlivé starty na závodech MASTERS v ČR 
a v zahraničí stanovuje KMA OSÚ AD SLČR (dále jen KMA), příp. po-
řadatel. 
1.3.1   Účast na závodech Masters:
Závodů se může zúčastnit každý závodník, který splní obecné pod-
mínky účasti (viz čl. 1.1).
Žádost o přidělení registračního čísla (FIS Masters Code) se podá-
vá prostřednictvím zástupce KMA ve FIS minimálně 3 pracovní 
dny před podáním přihlášky na první závod zařazený do kalendáře  
MASTERS (pe.seidl@centrum.cz). Přidělení FIS Masters Code je bez-
platné a Code platí po celou závodní karieru.
1.4 Přihlašování na závody 
1.4.1   Přihlašování na závody „FIS MASTERS A“ a „FIS MASTERS B“, 
konané v zahraničí
Přihlašování na závody „FIS MASTERS A“ a „FIS MASTERS B“, jež se ko-
nají mimo území ČR, se uskutečňuje prostřednictvím zástupce KMA 
ve FIS. Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození a FIS 
Masters Code a zasílá se zásadně elektronickou poštou nejpozději  
1 den před uzávěrkou vyhlášenou pořadatelem daného závodu na 
adresu pe.seidl@centrum.cz. Jednotlivé propozice k závodům je mož-
no nalézt na webu FIS nebo SLČR.
1.4.2 Přihlašování na závody „FIS MASTERS A“ a „FIS MASTERS B“, 
konané v ČR
Přihlašování se uskutečňuje na formulářích a dle dispozic pořadatele.
1.4.3 Přihlašování na závody MASTERS A a B
Přihlašování se uskutečňuje na formulářích a dle dispozic pořadatele.
1.5 Body za výkon, žebříčky závodníků 
Body za výkon se přidělují pouze na závodech FIS MASTERS. Vý-
konnostní žebříčky závodníků sestavuje na základě získaných bodů  
za výkon FIS.
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Na národních závodech MASTERS A a B se body za výkon nepřidělují, 
výkonnostní žebříčky závodníků se nesestavují. 
1.6 Kategorie a třídy:
1.6.1 Kategorie A – muži, třídy                                         
 A1 – ročník narození 1985 – 1981
 A2 – ročník narození 1980 – 1976
 A3 – ročník narození 1975 – 1971
 A4 – ročník narození 1970 – 1966
 A5 – ročník narození 1965 – 1961

1.6.2 Kategorie B – muži, třídy
 B6 – ročník narození 1960 – 1956
 B7 – ročník narození 1955 – 1951
 B8 – ročník narození 1950 – 1946
 B9 – ročník narození 1945 – 1941 atd.

1.6.3 Kategorie C – ženy, třídy
 C1 – ročník narození 1985 – 1981
 C2 – ročník narození 1980 – 1976
 C3 – ročník narození 1975 – 1971
 C4 – ročník narození 1970 – 1966
 C5 – ročník narození 1965 – 1961
 C6 – ročník narození 1960 – 1956
 C7 – ročník narození 1955 – 1951
 C8 – ročník narození 1950 – 1946
 C9 – ročník narození 1945 – 1941 atd.

2. ČESKÝ POHÁR MASTERS  
(ČPM) v alpských disciplínách   

Český pohár MASTERS je dlouhodobá celorepubliková soutěž jednot-
livců podle vypsaných kategorií v příslušném závodním období, kde 
je hodnoceno umístění závodníka v jednotlivých vypsaných závodech 
„ČPM“.

2.1 Způsob hodnocení
Závodníkům v jednotlivých třídách jsou přidělovány body za umístění 
v jednotlivých vypsaných závodech (viz čl. 4). Do celkových výsledků 
se počítá 6 nejlepších bodových výsledků dosažených v aktuální sezó-
ně. Minimum jsou 3 starty v aktuální sezoně.
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2.1.1 Body za umístění 
Body za umístění se započítávají do pořadí v ČPM pro každou třídu 
zvlášť podle stupnice:

místo: body: místo: body: místo: body:

1. 50 6. 24 11. 15

2. 42 7. 22 12. 14

3. 36 8. 20 13. 13

4. 31 9. 18 14. 12

5. 27 10. 16 15. 11

Příklad : první v pořadí zařazený do třídy A1 získá 50 bodů, první v pořadí 
stejného závodu zařazený do třídy A2 získá 50 bodů 
Finálový závod (závody) jsou hodnoceny dvojnásobným počtem 
bodů.

2.1.2   Rovnost umístění (získaných bodů)
V případě umístění dvou a více závodníků ve stejném pořadí v jednom 
závodě obdrží všichni odpovídající nejvyšší počet bodů.
V případě zisku stejného počtu bodů dvou a více závodníků v celko-
vém pořadí rozhoduje o jejich vzájemném pořadí větší počet lepších 
umístění v jednotlivých závodech.

2.2 Účast závodníků ze zahraničí
Všech závodů ČPM (včetně MČRM) se mohou zúčastnit závodníci  
ze zahraničí. Tito budou vyhlášeni v  pořadí jednotlivých kategorií 
(závodů). Pro výpočet bodů za umístění se do celkového pořadí ČPM 
započítávají pouze aktivní členové SLČR. Mistrem ČR MASTERS může 
být vyhlášen pouze závodník z ČR (státní příslušnost).

2.3 Vyhlášení výsledků ČPM 
Vyhlášení výsledků závodů, zařazených do ČPM, by mělo proběhnout 
cca do 1 hodiny po dojetí posledního závodníka v cílovém prostoru. 
První tři závodníci v každé, pořadatelem vypsané, třídě (sdružení tříd 
viz 3.1) obdrží diplom.  
Vyhlášení konečného pořadí ČPM bude provedeno ve všech katego-
riích a třídách u závodníků, kteří se umístili na 1. – 3. místě. Vyhlášení 
proběhne po posledním finálovém závodě ČPM, v případě jeho neko-
nání v náhradním termínu.
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2.4 Zodpovědná osoba
Zodpovědnou osobou za správnost a včasnost uveřejnění propozic 
a výsledkových listin na webových stránkách OSÚ AD je pořadatel.
Zodpovědnou osobou za správnost bodování soutěže ČPM 2015/16  
a včasnost uveřejnění průběžného pořadí ČPM na webových strán-
kách OSÚ AD je KMA, resp. Tomáš Peslar.
2.5 Zrušení ČPM
Pokud se neuskuteční alespoň 5 závodů ČPM, resp. 1 závod ve slalomu 
a 2 v obřím slalomu, bude aktuální ročník ČPM zrušen.  

2.6 Pořadatelé závodů ČPM
2.6.1   Určení pořadatele
Pořadatele jednotlivých závodů určuje KMA OSÚ AD SLČR.
Zájemci o uspořádání mezinárodních závodů FIS v závodním období 
2016/2017 zašlou žádost předsedovi KMA nejpozději do 25.2.2016, 
závodů ČPM do 30.4.2016. Žádost se podává na formuláři dle přílohy 
č. 2 tohoto SŘ. 

2.6.2   Příspěvek  
Každý pořadatel závodu uhradí za každý osobostart 5,- Kč do Fondu 
ČPM na pokrytí nákladů na ceny pro celkové vítěze ČPM. Příspěvek je 
nutno uhradit nejpozději do 10 dnů od uskutečnění závodu na č.ú. 
1724702504/0600 (účet SLČR) pod v.s. DDMM1101 (kde DD = den 
konání a MM = měsíc konání). 
2.6.3   Další povinnosti pořadatele
Pořadatel je mimo jiné povinen zajistit pro TD volnou jízdenku na 
lanovku s předností a občerstvení na svahu, v případě konání dvou-
denních závodů i ubytování. V případě, že se TD bude aktivně účastnit 
závodu, je zproštěn platby startovného, ubytování si ale hradí.

3. Upřesnění PLZ platných  
pro národní závody MASTERS

3.1 Slučování tříd při závodech MASTERS A a B
Pořadatel může sloučit pro start a vyhlášení výsledků v jednotlivém 
závodě dvě nebo více sousedících tříd, jež nebudou mít více než 
3 přihlášené startující. Maximální počet startujících ve sloučených 
třídách (při sloučení více než 2) je 6 startujících. Sloučení může být 
pouze v rámci kategorií „A“, „B“ nebo „C 1 – 5“, resp. „C 6 – “ (slučují se 
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přednostně mladší třídy). Sloučení musí být oznámeno nejpozději při 
výdeji startovních čísel. 
Výjimkou je MČRM, kde se třídy neslučují.
3.2 Minimální délky a typy lyží (doporučení)
Kategorie MASTERS                                                        muži             ženy

Minimální délka lyží pro slalom a obří slalom bez omezení, určení lyží by 
mělo respektovat danou disciplínu

Minimální délka lyží pro SG 175 cm 170 cm

Minimální délka lyží pro sjezd 200 cm 190 cm

Pro závod v SG musí být použity výhradně typy lyží na SG nebo 
OS a délkách nejméně 175 cm pro muže, resp. 170 cm pro ženy.
Muži nad 65 let a ženy nad 55 mohou používat vybavení bez ome-
zení.
3.3 Počet kol 
Obří slalom všech kategorií MASTERS může být uspořádán jako jed-
nokolový.
Slalom všech kategorií MASTERS může být na základě rozhodnutí jury 
vyhodnocen jako jednokolový.
3.4 Trať závodu
Všechny závody „MASTERS“ musí probíhat výhradně na homologova-
ných tratích s těmito výškovými rozdíly: 

a) Slalom:  
 min. 110 m – max. 180 m  
b) Obří slalom:  
 min. 180 m – max. 350 m  
c) Super-G:  
 min. 270 m – max. 400 m  
Vytýčení trati Super-G musí být vhodné pro MASTERS – kratší,  
s menším poloměrem zatáček, pomalejší a tedy bezpečnější. 

U závodů „MASTERS B“ mohou být výškové rozdíly tratí o 10 % nižší.
Trať pro SL i OS může být vytyčena pouze jednou tyčí, resp. jedním 
terčem, při dodržení pravidel (PLZ).
3.5 Startovní pořadí 
Startovní pořadí pro závod (obě kola) je stanoveno podle data 
narození v obráceném pořadí.
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3.6 Prohlášení závodníka – Athlete’s declaration  
Podepsané „Prohlášení závodníka“ je nutnou podmínkou pro účast 
v  závodech ČPM. Prohlášení musí být předloženo KMA prostřednic-
tvím pořadatele prvního závodu, kterého se závodník účastní. Součás-
tí Prohlášení je i „prohlášení“ závodníka o jeho zdravotní způsobilosti.
–  Pro závody OSÚ AD SLČR musí závodník podepsat „Prohlášení zá-

vodníka MASTERS“. 
–  Pro závody kalendáře FIS musí závodník podepsat anglickou verzi 

„Prohlášení závodníka – Athlete’s declaration“.
Pokud jsou do závodu přihlášeni zahraniční závodníci, zodpovídá je-
jich vysílající asociace, že mají podepsaný Athlete’s declaration.     
Obě prohlášení se vyplňují před prvním startem v kategorii MASTERS 
a mají platnost po celou další závodní činnost. V případě změny zdra-
votního stavu je závodník povinen případné omezení nahlásit tech-
nickému delegátovi příslušného závodu nebo oznámit písemně KMA.

3.7 Jury 
3.7.1 Složení jury při závodech typu „MASTERS A“
Na všech závodech musí být jury ve složení 
–  ředitel závodu (rozhodčí specialista)
–  technický delegát (jmenovaný KMA)
V případě SG bude jury rozšířena o arbitra, určeného TD.

3.7.2 Složení Jury při závodech „MASTERS B“
Na všech závodech musí být jury ve složení 
–  ředitel závodu (rozhodčí specialista)
–  technický delegát (jmenovaný pořadatelem a schválený KMA)

3.7.3 Technický delegát
Na všech závodech typu „MASTERS A a B“ je vyžadována přítomnost 
technického delegáta určeného/schváleného KMA. 
TD jsou povinni vyplnit do 3 dnů po skončení závodu zprávu o jeho 
průběhu na předepsaném formuláři. Tato zpráva se zpracovává i v pří-
padě nekonání závodu. 
TD (příp. i arbitr) se může aktivně účastnit závodu.

3.8 Změny termínů závodu
Změny termínů nebo zrušení závodu v  průběhu závodního období 
schvaluje na návrh pořadatele pověřený člen KMA. O případné změně 
podmínek v průběhu již zahájeného bloku závodů (např. v rámci více-
denních závodů) rozhoduje jury.
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3.9 Funkce, které musí splňovat kvalifikaci SLČR při závodech 
„MASTERS A a B“
   minimální kvalifikace
·		 Technický delegát   TD  
  (licence SLČR platná pro závody MASTERS)
·		 Ředitel závodu rozhodčí specialista
·	 Vedoucí měření rozhodčí specialista
3.10   Autor trati
Autora trati určuje ředitel daného závodu.
Při závodech „MASTERS A a B“ musí autor trati splňovat minimálně 
kvalifikaci trenér.
3.11 Startovné
V závodním období 2015/2016 je doporučena maximální výše star-
tovného takto:

250,- Kč  za závodníka a závod v případě jednokolového závodu 
v OS

350,- Kč  za závodníka a závod v  případě dvoukolového závodu 
v OS nebo SL nebo jednokolového závodu v SG

3.12 Preventivní lékařská prohlídka
Podle výnosu ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR jsou 
registrovaní sportovci a ostatní účastníci mistrovských a nemistrov-
ských soutěží povinni se podrobit preventivní lékařské prohlídce  
ne starší než 12 měsíců ve znění směrnice č.3/1981 Věst. MZ ČSR o péči 
o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovní  
činnosti ve znění směrnic č.5/1985 Věst. MZ.
3.13 Rozpisy závodů
Pořadatelé jednotlivých závodů jsou povinni předložit KMA ke schvá-
lení rozpis závodu nejpozději 1 měsíc před prvním závodním dnem. 
KMA schválené rozpisy závodů uveřejní pořadatelé nejpozději 3 týdny 
před konáním závodu na vybraných webových stránkách a současně 
na webu OSÚ AD. 
Rozpisy závodů musí obsahovat základní údaje
–  termín a adresu pro podání přihlášky
–  místo a datum konání závodu
–  pořadatele
–  datum a místo zveřejnění startovní listiny
–  místo výdeje startovních čísel
–  provozní hodiny lanovek
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–  čas startu prvního závodníka a pořadí kategorií
–  čas, do kdy může být závod zrušen a místo uveřejnění informace o 

zrušení
–  složení jury
–  měření
Vzorový rozpis závodu je uveden v příloze č. 1 tohoto SŘ.

3.14 Distribuce výsledkových listin
Pořadatel závodů „MASTERS A a B“ je povinen zaslat oficiální výsled-
kovou listinu do 3 dnů od ukončení závodu v elektronické podobě na 
adresu vysledky@eski.cz. Tak bude zajištěno její zveřejnění na webo-
vých stránkách OSÚ AD.

3.15 Ostatní informace
Na pořadatele závodů zařazených do oficiálního kalendáře závodů 
MASTERS A a B se vztahuje Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperati-
va a.s. č. 595039825-4 (pojištění odpovědnosti, majetku, škod).
Na účastníky závodů zařazených do oficiálního kalendáře závodů 
MASTERS (členy SLČR) se vztahuje Pojistná smlouva s  pojišťovnou  
Kooperativa a.s. č. 5101326452 (úrazové pojištění v ČR). 

3.16 Ostatní pravidla
Ostatní pravidla pro kategorii MASTERS, tímto SŘ neupravená, platí 
dle PLZ OSÚ AD SLČR a přiměřeně pravidla FIS MASTERS RULES ALPIN.

4. Spolupořádání národních závodů  
„MASTERS A a B“ a ÚZ dospělých

O případném spolupořádání závodů MASTERS A a B s ÚZ dospělých 
rozhoduje pořadatel. 
Závody je možné uskutečnit v jedné trati, její parametry jsou stanove-
ny dle kategorie MASTERS.
Startovní pořadí je v takové případě následující: 
–  kategorie C (MASTERS ženy, od nejstarší, pořadí je stejné pro obě 

kola točivých disciplin),
–  kategorie ženy (losování podle bodů, druhé kolo podle časů),
–  kategorie B, A (MASTERS muži, od nejstaršího, pořadí je stejné pro 

obě kola točivých disciplin),
–  kategorie muži (losování podle bodů, druhé kolo podle časů).
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5. Adresář Komise MASTERS (KMA)
Předseda:
Iva Kárníková +420 603 324 940 iva.ski@volny.cz  marketing 

Členové:
Jiří Černý +420 602 934 219 ski.cerny@centrum.cz  homologace
Michal Kárník +420 739 539 339 michal.karnik@kcp.cz  STK, závody Čechy
Petr Seidl +420 602 532 204 pe.seidl@centrum.cz FIS, TD,  
   závody v zahraničí
Jiří Drlík +420 602 524 145 drlik7@seznam.cz závody Morava

6. Adresář – Pořadatelé závodů 2015/2016
SK Annaberg Andělská Hora 143 
 e-mail: petr.drapala@seznam.cz
 Petr Drápala +420 774 655 776
 www.annaberg.cz

SK Figura 793 36 Malá Morávka 256 
 e-mail: josef.figura@seznam.cz
 Marie Figurová +420 724 708 089
 www.figura.cz

SK SJ SKI Někrasova 3, 160 00 Praha 6    
 e-mail: sjski@volny.cz                      
 Iva Kárníková +420 603 324 940
  www.sjski.cz

SKI Klub Kopřivnice Paseky 456/15, 742 21 Kopřivnice 
 e-mail: skipaseky@seznam.cz
 Stanislav Kolář +420 602 772 990
 www.skikoprivnice.cz

Spartak Rokytnice Horní 461, 512 44 Rokytnice/Jizerou 
 e-mail: info@spartak-rokytnice.cz 
 Martin Riedl +420 775 282 071
 www.spartak-rokytnice.cz

TC Praděd 793 36 Malá Morávka 26
 e-mail:lukes@skimysak.cz
 Jaroslav Lukeš +420 777 745 370
 www.praded-info.cz/index.php?file=tcp
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PŘÍLOHA Č.1 

R O Z P I S  Z Á V O D U 

Název závodu 

Místo a datum konání 

Pořadatel, technické zajištění

Závod (SL, OS, SG)

Kategorie, třídy 

Podmínky účasti 

Startovné 

Přihlášky adresa, e-mail 

Uzávěrka přihlášek 

Odvolání, přesunutí 

Organizační výbor (min.) – předseda

Jury – ředitel
 – technický delegát
Měření

Ubytování – kontaktní adresa 

Časový rozpis – provozní doba lanovek
 – výdej startovních čísel
 – pořadí kategorií
 – start prvního závodníka
 – místo a čas vyhlášení výsledků

Předseda organizačního výboru  Ředitel závodu
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PŘÍLOHA Č.2 
Žádost o uspořádání závodu (FIS) MASTERS

OSÚ AD SLČR 
Žádost o přidělení závodu MASTERS v Alpských disciplinách
Pro rok: 2016/17

Pořadatel:

Místo: KOSU:

Datum:

Název závodu:

 Závod: FIS FMC FIS MAS MČRM ČPM Masters B
SL OS SG SL OS SG SL OS SG SL OS SG SL OS

Masters:

název tratě:
č. homologace:

N.m.v. startu
N.m.v. cíle VR

Adresa pořadatele 
pro SŘ:

Ředitel závodu: Kvalifikace RoLZ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

www.stránky

Měření: Kvalifikace RoLZ:

Žádost odeslat na závod FIS do 25. 2. 2016 na e-mail: iva.ski@volny.cz + pe.seidl@centrum.cz
Žádost o závody ČPM a MČRM do 30. 4. 2016 na e-mail: iva.ski@volny.cz 

Dne:

Předseda OV:
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PŘÍLOHA Č.3 
 Odborný sportovní úsek alpských disciplín SLČR

Kalendář MAS / FIS Masters v sezóně 2015/16
Datum: Místo: Pořadatel: TD: SL OS SG dny 
17. – 18. 9.             čtvrtek

      pátek
19. – 20. 9.           sobota

      neděle
5. – 6. 12             sobota

        neděle
12. – 13. 12.             sobota

      neděle
19. – 20. 12.             sobota

      neděle
 2. – 3. 1.             sobota

      neděle

9. – 10. 1. Benecko SJ SKI + Hančovka
ČPM (PST)  

  1   sobota
  1   neděle

15. –  17. 1.      
      pátek
      sobota
      neděle

22. – 24. 1. Vrbno 
Karlov

TC Praděd, 
SK Annaberg

ČPM, M. Moravy
 

    1 pátek
  1   sobota
1     neděle

29. – 31. 1.      
      pátek
    sobota

    neděle

4. – 7. 2. Rokytnice
nad Jizerou

Spartak 
Rokytnice

MAS/ČPM
 

      čtvrtek
    1 pátek
  1   sobota
1     neděle

13. – 14. 2. Červený 
Kámen

SK Kopřivnice
MSMC

  1   sobota
1     neděle

20. – 21. 2.    
          sobota

      neděle

26. – 28. 2.
Vrbno 
pod 
Pradědem

SK Annaberg
MČRM  

    1 pátek
  1   sobota
1     neděle

4. – 6. 3.   ČPM finále  
      pátek
  1   sobota
    neděle

12. – 13. 3. ANNABERG SK Annaberg
MSMC   1     sobota

  1   neděle

19. – 20. 3.             sobota
      neděle

21. – 25. 3. Špindlerův 
Mlýn

SJ SKI
WCM, FMC  

1 1  1 pondělí
2    1 úterý

1 středa
  2 čtvrtek

3   pátek
27. – 28. 3.             neděle

      pondělí
2. – 3. 4.             sobota

      neděle

8. – 10. 4.  Praděd SK Figura
MSMC  

      sobota
1     neděle
  1   pondělí

FIS 2 3 2

 
ČPM 3 6 3
Ostatní 3 3  
Celkem 7 12 4

Do celkového hodnocení ČPM se počítá 9 nejlepších výsledků, minimální počet startů jsou 3.
Finálový závod je hodnocen dvojnásobným počtem bodů.




