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KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK 2015  
 Soutěžní řád Karlovarského a Ústeckého kraje  

 

Kategorie: 

 

                   U 8  -    Mladší přípravka  (ročník 2007, 2008)                    
                   U10 -    Přípravka   (ročník 2005, 2006)  
 
 

Disciplíny: 
 

Obří slalom -  jednotlivci, dvě kola, kombinační závod -  jednotlivci, dvě kola.  Při vyšším počtu  
startujících  (více než 120) může pořadatel změnit závod na jednokolový.  
 

Podmínky účasti v závodě: 
 

-platný doklad o členství v SLČR (SVS) 
-průkaz závodníka s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku 
-odevzdané prohlášení závodníka k registraci pro starty na závodech v alpských disciplínách SLČR (členové)  
 
Přihlášením závodníka  na jednotlivé závody potvrzuje  vedoucí družstva/trenér splnění těchto podmínek . 
 

Technická opatření: 
 
-závodník musí použít ochranou přilbu jednolité konstrukce až po ušní partie a homologovaný chránič páteře. 
Soutěž doplňuje Soutěžní řád alpských disciplín 2014/2015 a pravidla LZ. 
 

Pojištění: 
 
Na závody v ČR, tedy pořádané kluby – členy SLČR se vztahuje pojištění uzavřené svazem.  
 

Startovné: 
 

200,- Kč za závod  
 

Permanentky: 

 
Závodníci – max. 250,- Kč za závod , jednotné jízdné, permanentka po dobu závodu s viditelně nošeným 
startovním číslem  
 

Propozice, přihlášky -  jednotlivý závod: 
 

Vypisuje pořadatel jednotlivých závodů série. Přihlašování pouze elektronicky, a to dle propozic 

pořadatele. 

 

 

       Bodová stupnice 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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Termínová listina    

     

Datum číslo závodu disciplína místo pořadatel 

6.9.2014     KP I. Innline Vysoká Pec LK Jirkov 

4.10.2014     KP II. Cyklistika Bublava SK Bublava 

25.10.2014     KP III. Běh - Cross country Klínovec TJ Klínovec 

15.11.2014     KP IV. Atletika Klíny (hala) SC Litvínov 

10.1.2015     KP V. KZ Telnice SK Telnice 

24.1.2015     KP VI. KZ Bublava SK Bublava 

8.2.2015     KP VII. OSL Nové Hamry TJ Jiskra Nejdek 

21.2.2015     KP VIII. KZ Klíny SC Litvínov 

1.3.2015     KP IX. OSL Neklid SK Karlovy Vary 

14.3.2015     KP X. OSL Klínovec TJ Klínovec 

 

 

Vyhodnocení soutěže Krušnohorský pohárek U8, U10: 
 
Do celkového pořadí se započítává pět výsledků z celkového počtu plánovaných závodů, a to:  
       -    čtyři nejlepší výsledky ze šesti plánovaných lyžařských  závodů 

-  jeden nejlepší výsledek z letních závodů. 
V případě nižšího počtu lyžařských závodů (nedostatek sněhu nebo nepříznivé klimatické 
podmínky) než čtyři, se do celkového pořadí započítává další nejlepší výsledek (výsledky) 
z letních závodů. Při rovnosti bodů (1- 5 místo) v celkovém hodnocení rozhodnou o umístění 
body z dalšího (z dalších) závodu, dále lepší umístění, poté los.  
 
Závodníci z Německa:  
pořadatel je povinen přihlásit tohoto závodníka. Je losován a vyhlašován jako závodníci 
z Čech, a obdrží za závod příslušné body. Do celkového pořadí a vyhodnocení Pohárku však 
nezasahuje 

 

Nasazení do lyžařských závodů:  
 
       -        1. kolo  - los 

       -        2. kolo -  první patnáctka v obráceném pořadí, dále dle umístění v kole prvním. 
 

Vyhlášení jednotlivých závodů a celého pohárku: 

 

Závod:  bude vyhlášen v každé vypsané kategori samostatně 

 

   1. -  5. místo             pohár,  diplom  
 
Krušnohorský pohárek:  bude vyhlášen po finálovém závodě na Klínovci  
 
   1. -  5.místo             pohár,  věcná cena 
       
 
Rostislav Souček, Ústecký kraj                                         
Zdeněk Fridrich, Karlovarský kraj                                         


