
 
AMER SPORTS CUP 2014 – soutěžní řád 

pohárek Karlovarského a Ústeckého kraje v předžákovské kategorii  
 
  

 

Kategorie:  
                   U 12 (CZ+D) 
                    předžákyně                             (ročník 2003, 2004)  
                    předžáci                                 (ročník 2003, 2004)  
                                                (OSÚ AD SLČR – 2014 /2015)     

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)  
-na závody v Německu individuální pojištění léčebných výloh, zahrnující org.  závody v alpském lyžování 
 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 (pro CZ): 
Na závody  v ČR, tedy pořádané kluby – členy SLČR se vztahuje pojištění uzavřené svazem. Na závody 
v zahraničí je nutné  individualní pojištění každého  jednotlivého závodníka, zahrnující  organizované závody 
v alpském lyžování!  ( viz podmínky účasti) 
 

Startovné: 

200,- Kč za závod (CZ),   8,- E (Německo) 
 

Pernamentky: 
Závodníci – max. 250,- Kč za závod (CZ),   10,- E (Německo)      Jednotné jízdné,  pernamentka po dobu závodu 
s viditelně noseným startovním číslem  
 

Propozice, přihlášky -  jednotlivý závod: 
Vypisuje  pořadatel jednotlivých závodů série. Přihlašování na závody pouze elektronicky, a 

to přes:    www.amersportscup.cz  (na závod č. 3 – 14)  a  www.skiverbandsachsen.de  (č.1 – 2) 

 

Vyhodnocení soutěže U12: 
Do celkového pořadí se započítává osm nejlepších dosažených výsledků  z celého počtu  
plánovaných čtrnácti  závodů jednotlivců.. V případě nižšího počtu závodů (nedostatek sněhu 
nebo nepříznivé klim. podmínky) než osm,  se do celkového pořadí započítávají všechny 
dosažené výsledky. Při rovnosti bodů (1- 5 místo)   v celkovém hodnocení rozhodnou o 
umístění body z dalšího (z dalších) závodu,dále lepší umístění, poté los 
 

 

 



 

Termínová listina:    
 

  č. 
závodu          datum místo discipl. pořadatel 

          

1 14.9.2014 Ebersbach inline TSV Ebersbach 

2 21.9.2014 Oberwiesenthal atletika ASC Oberwiesenthal 

          

3 10.1.2015 Telnice KZ SKI klub Telnice 

4 11.1.2015 Bouřňák    OS LOKO Teplice 

          

5 24.1.2015 Bublava KZ Ski klub Bublava 

6 25.1.2015 Bublava OS Ski klub Bublava 

          

7 7.2.2015 Oberwiesenthal KZ ASC Oberwiesenthal 

8 8.2.2015 Oberwiesenthal OS ASC Oberwiesenthal 

          

9 21.2.2015 Klíny KZ SC Litvínov 

10 22.2.2015 Klíny OS SC Litvínov 

          

11 7.3.2015 Schoneck OS VfB Schoneck 

12 8.3.2015 Schoneck OS SC Schoneck 

          

13 14.3.2015 Oberwiesenthal KZ ASC Oberwiesenthal 

14 15.3.2015 Klínovec  OS LK Chomutov 
                                                                          

    

          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. 

                                                                              
Nasazení do závodu:  

 Zzávod č. 1 - 2    –  dle propozic pořadatele, č. 3 - 14  –  první kolo los ze všech přihlášených, 
druhé kolo závodu  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, jedno společné  vyhlášení 
       1. -  5 místo             pohár,  diplom, hodnotná věcná cena 
Pohárek:  bude vyhlášen po finálovém závodě, a to  v každé kategorii samostatně 

      1. -  5.místo                       pohár, hodnotná věcná cena, diplom 

      1. -  3.místo CZ                individuální smlouva na 2 roky se spol. Amersports Czech rep.  

 
 

 
Rostislav Souček, Ústecký kraj                                        Maik Müller, Sportwart Alpin SVSa 
Zdeněk Fridrich, Karlovarský kraj                                         
 

       



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


