
               

 

ALDROVSKÝ POHÁR 2019 
0. ročník Středočeského pohárku 

Datum konání: 2. - 3.3.2019 (v případě velmi nepříznivé předpovědi počasí na další den, se oba 
závody pojedou v sobotu 2.3.2019 - bude upřesněno při prezentaci) 

Místo konání Vítkovice v Krkonoších – trať Aldrov – červená I. Šárky Záhrobské 
  (Homologace CZE-145/02/18) www.skialdrov.cz 

Druh závodu: PaP 
Název závodu: Aldrovský pohár 
Startující kategorie: U8 – přípravka mladší 2011 

U10 – přípravka 2009-2010 
U12 – předžáci 2007-2008 

Disciplíny: obří slalom – jedno kolo sobota 2.3.2019 
obří slalom – jedno kolo neděle 3.3.2019 

Technické provedení: Ski klub Kralupy z.s. 
Přihlášky: Do čtvrtka 28.2.2019 18:00 hod. přes on-line servisní a výsledkový portál 

OSÚ AD SLČR nebo výjimečně na email: ski.kralupy@seznam.cz 
Losování: pátek 1.3.2019 - dle přihlášek, sobota 2.3.2019 - dle dosažených výsledků v 

kategoriích je losována první patnáctka, ostatní startují dle dosaženého umístění 
Prezentace: V sobotu 2.3.2019 a v neděli 3.3.2019 vždy v době 8.00-9.00 hod v areálu Ski Aldrov – 

spodní stanice lanové dráhy. Startovní čísla budou předána při prezentaci vedoucím 
družstev. 

Startovné: 200,- Kč za závodníka a jeden závod. Přihlášení u prezentace 250,- Kč. Za neodevzdání 
startovního čísla 500,- Kč. 

Skipasy: Cena 280,- Kč plus záloha na vlastní kartu Skipasu – k zakoupení u prezentace 
Časový program: Sobota 2.3.2019  9:15-9:45 Prohlídka tratě 

    10:00  Start závodu 
Pořadí závodníků – mladší přípravka dívky, mladší přípravka chlapci, přípravka dívky, 
přípravka chlapci, předžactvo dívky, předžactvo chlapci. Po každé kategorii proběhne 
úprava trati. 
Neděle 3.3.2019 - Stejný časový pořad jako v sobotu 2.3.2019 

Ceny: 1. – 3. místo – pohár, diplom, drobné ceny 
4. – 6. místo – medaile, diplom, drobné ceny (mladší přípravka 4. – 10. místo) 

Odvolání: V pátek 1.3.2019 do 18.00 hod. zveřejněním na servisním a výsledkovém portálu 
OSÚ AD SLČR a SMS zprávou, nebo emailem na vedoucí družstev dle přihlášek. 

Ředitel závodu: Martin Jirka 
Sekretář závodu: Helena Štěpánová 

http://www.skialdrov.cz
mailto:ski.kralupy@seznam.cz


       

SLČR,  Úsek alpských disciplín, Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6, telefon +420 608 555 088, email: alpin@czech-ski.com 

 
 
Krajský svaz lyžařů Středočeského kraje ve spolupráci se Ski klubem Kralupy z.s. a SK SKIracing MB z.s. vypisují: 
 

0. ročník Středočeského pohárku předžáků 2019 
 

Termíny závodů: 
2.-3. března 2019 2x GS Skiareál Aldrov – Vítkovice v Krkonoších    Ski klub Kralupy z.s. 
17. března 2019 2x GS Skiareál Kamenec – Jablonec nad Jizerou  SK SKIracing MB z.s. 

 
Kategorie: 
U8 – přípravka mladší (2011 a mladší) 
U10 – přípravka (2009-2010) 
U12 – předžáci (2007-2008) 
 
Hodnocení závodů: 
Bodování dle WC pravidel – viz bod 6.3. Soutěžního řádu OSU AD 2018-19. Započítávají se všechny odjeté 
závody. 
 
Podmínky účasti v závodech série: 

- členství v SLČR a platné kódové číslo 
- průkaz závodníka s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku 
- odevzdané "Prohlášení závodníka" na sekretariátu OSÚ AD SLČR 
za správnost těchto dokumentů odpovídá vysílající složka 

 
Losování: 
První závod – budou losovány pouze podle kategorií ze všech přihlášených závodníků. 
Druhý a další závody – bude losována první patnáctka podle průběžného pořadí po posledním odjetém 
závodě, dále budou závodníci nasazeni podle průběžného pořadí série. V případě konání 2 závodů v jednom 
dni zůstává pořadí pro druhý závod shodné s prvním. 
 
Vyhlášení celé soutěže jednotlivců: 
Soutěž jednotlivců bude vyhlášena v každé kategorii samostatně. 
1. - 3. místo Pohár + diplom, případně věcné ceny 
4. - 10. místo Diplom, případně věcné ceny 
 
Technická opatření: 
Závodník musí použít ochranou přilbu jednolité konstrukce až po ušní partie. Povrch přilby musí být bez 
jakýchkoliv výstupků a dodatečných úprav. Doporučuje se používat chrániče zad, upevněné břišním pásem. 
 
Ostatní: 
Závody budou pořádány a ve výše neupravených záležitostech se bude postupovat podle Soutěžního řádu 
OSU AD 2018/2019 a platných Pravidel LZ.  
 
 
Vypracoval: Martin Štěpán 
Schválili: Věra Langmajerová, Jiří Verner 
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