
    

 
 
 

Propozice RKZ 5 – ČP 
 

Pořadatel:   z pověření OSÚ AD SLČR 
Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z. ú.  
Ski Team Sv. Petr z.s. 

Datum konání:                  9. – 11. 3. 2022 

Místo konání:     
 

Špindlerův Mlýn –Skiareál červená (SG) 
Špindlerův Mlýn – Stoh (test lyžařských dovedností) 

Disciplíny:   
 

2 x super-G 
test lyžařských dovedností 

Kategorie: 
 

U14 - mladší žákyně, mladší žáci 
U16 - starší žákyně, starší žáci 

Přihlášky:  pouze elektronicky 7. 3. 2022 od 10,00 do 22,00 hod. 
http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody  

Odhlášení: mailem na eva.erlebachova@sportovniakademie.cz 

Podmínky účasti:  dle čl. 4 SŘ OSÚ AD 2021/2022  
pro závod platí omezení účasti v souladu s čl. 5.2.10. SŘ OSÚ AD 2021/2022 
závodníci a doprovod se účastní závodu na vlastní nebezpečí 
všichni závodníci a doprovod musí být řádně pojištěni 

Prezentace: úterý 8. 3. 2022, 17,00 – 19,00 hod. v závodní kanceláři  

Startovné: 
 

350,- Kč za závodníka a jeden závod 
jízdné 300,-Kč / den / závodník, trenér  
Czech skipass půjde standardně od 8,30 hod. 
při prezentaci bude možné zakoupit stravenky na oběd v restauraci hotelu 
Stoh za 150,- Kč (polévka + hlavní jídlo) 

1. porada vedoucích družstev: úterý 8. 3. 2022 v 20,00 hod. v závodní kanceláři 

Závodní kancelář:  Hotel Stoh  
adresa:  Svatý Petr 205, 543 51 Špindlerův Mlýn 

Program: 
 
 
 
 
 

středa 9. 3. 
- starší žactvo: 2 x super-G (červená) 
- mladší žactvo: test lyžařských dovedností (Stoh) 

čtvrtek 10. 3. 
- mladší žactvo: 2 x super-G (červená) 

- starší žactvo: test lyžařských dovedností (Stoh) 
pátek 11. 3. 

- vyhlášení Českého poháru žactva 

Časový program:   bude upřesněn na 1. poradě vedoucích družstev  
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Vyhlášení výsledků: čtvrtek 10. 3. 2022, cca 30 minut po ukončení posledního závodu  
(mladší žactvo ve Skiareálu, starší žactvo na Stohu) 
 vyhlašuje se 1. – 3. místo 
 
Vyhlášení celkových výsledků Českého poháru žactva 2021/2022 proběhne 
v pátek 11. 3. 2022 po paralelním závodu cca ve 14 hodin 

Zdravotnické zabezpečení:    Horská služba 

Ubytování:    pořadatel nezajišťuje  

Organizační výbor:  ředitel závodu:      Ladislav Forejtek 
sekretář:                 Eva Erlebachová 
organizace TLD:     Jiří Matějů 

Různé: - závodí se podle platných PLZ a SŘ SLČR pro rok 2021/22 
- pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu závodů 
- v pátek proběhne na Stohu ještě paralelní závod  (viz. samostatné 

propozice), který není součástí RKZ, proto pro něj neplatí omezení počtu 
účastníků 

 
Informace k testování lyžařských dovedností – RKZ STOH 

 
Testování je dvoudenní 

- ve středu 9. 3. 2022 proběhne test pro kategorii U14 
- ve čtvrtek 10. 3. 2022 proběhne test pro kategorii U16  

 
Předběžný program (bude upřesněn na 1. poradě vedoucích družstev): 
8,15   sraz závodníků u dolní stanice vleku Stoh 
8,20 – 9,20  rozježdění, 4 skupiny, zaměření na vylosované testovací 4 jízdy 
9,30   start kategorie dívky, chlapci 
Během dopoledního a odpoledního programu se vymění kategorie dívek a chlapců na jednotlivých cvičeních.  
Po odjetí cvičení 1 a 2 následuje cca 30 minut přestávka. Po přestávce start jízdy 3 a 4. 
Vyhlášení výsledků bude ve čtvrtek po skončení závodu (starší na Stohu, mladší ve Skiareálu po SG). 
 
Testování se zúčastní všichni přihlášení závodníci podle článku 5.2.10. (omezení účasti na závodech RKZ ) Při 
losování startovních čísel se nasazuje podle aktuálně platného celkového pořadí ČP, přičemž prvních 15 
závodníků a bezbodoví se losují. Startovní čísla zůstávají stejná na všechny 4 disciplíny. 
 
Testy se jedou na lyžích pro obří slalom a platí pro ně stejné parametry jako pro GS. 
 
Testová baterie obsahuje celkem 12 testů a je rozdělena na 4 základní skupiny (oblasti lyžařských 
dovedností). Každá skupina pak obsahuje 3 testy.  
Z  každé skupiny se na schůzi vedoucích družstev vylosuje jeden test, vlastní test se tedy skládá ze 4 
vylosovaných testů.  
Dva testy se jedou dopoledne a dva testy odpoledne. Během dopoledního a odpoledního programu se 
vymění kategorie dívek a chlapců na jednotlivých cvičeních.  
 
Testování lyžařských dovedností 
https://www.czech-ski.com/userfiles/dokumenty/226/test-lyzarskych-dovednosti-v-2021-final.pdf 
https://www.czech-ski.com/userfiles/dokumenty/226/lyzarske-dovednosti-2021_v10-1.pdf 
 
Testy hodnotí komise, která se skládá z 3 hodnotitelů. 
Hodnotící škála se skládá z desetibodové stupnice. 1 bod je hodnocení cvičení jako velmi slabé, velmi 
nedostatečné, zadání není rozpoznatelné. 10 bodů je hodnocení dokonalé, bezchybné provedení, nic ke 
zlepšení.  
Výsledek testu, který má dvě jízdy, je dán průměrem obou jízd. 
 
Body se započítávají do celkového pořadí ČP podle čl. 6. 
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