ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
Datum konání: 18. 1. 2016
Organizátor:
 KOSÚ AD SLČR Ústeckého kraje
Místo konání:
 Ski areál Klínovec
Časový harmonogram:
neděle 17. 1. 2016

19:00

porada vedoucích družstev, losování

pondělí 18. 1. 2016

08:15

prohlídka tratě1. kola

09:00

start 1. kola ml. žáci

10:00

start 1. kola st. žáci

11:45

prohlídka tratě 2. kola

12:30

start 2. kola ml. žáci

13:30

start 2. kola st. žáci

Disciplína:
 obří slalom, 2 terče, 2 kola
Trať:
 č. 8 – Přemostěná, FIS 7352
Soutěžní kategorie:
 mladší žactvo (ročník 2002 – 2003)
 starší žactvo (ročník 2000 – 2001)
Počet účastníků:
 každý kraj může nominovat v alpských disciplínách (obří slalom, slalom,
paralelní slalom) maximálně 2 závodníky v každé kategorii a 2 osoby
doprovodu (8+2)
Předseda organizačního výboru:
 Rostislav Souček, předseda KOSU AD
email: rostislavsoucek@miramart.cz
tel: 602484190

Ředitel závodu:
 Jan Zabystřan, LK Chomutov
Technický delegát:
 Pavel Lipanský, TD SLČR
Velitel trati:
 Jan Novák, RS, TJ Klínovec
Velitel kontrol:
 Hana Hrochová, RS, LK Chomutov
Soutěžní pravidla:
 Závodí se podle pravidel lyžařských závodů a soutěžního řádu SLČR AD
pro rok 2015 – 2016.
Měření:
 Danu Timing
Závodní kancelář:
 Restaurace TJ Klínovec
Přihlášky:
 prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM
2016
 přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému budou poslány na
všechny kraje
Uzávěrka přihlášek:
 21. 12. 2015
Startovní čísla:
 v závodní kanceláři v neděli 17. 1. 2016 při poradě vedoucích družstev
Vyhlášení výsledků:
 v areálu, po skončení závodů
 předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM 2016
Ceny:
 soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaile, diplom a věcné ceny
 soutěžící na 4. – 6. místě obdrží diplom

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
Datum konání: 19. 1. 2016
Organizátor:
 KOSÚ AD SLČR Ústeckého kraje
Místo konání:
 Ski areál Klínovec
Časový harmonogram:
pondělí 18. 1. 2016

19:00

porada vedoucích družstev, losování

úterý 19. 1. 2016

08:15

prohlídka tratě1. kola

09:00

start 1. kola ml. žáci

10:00

start 1. kola st. žáci

11:45

prohlídka tratě 2. kola

12:30

start 2. kola ml. žáci

13:30

start 2. kola st. žáci

Disciplína:
 jednotyčový slalom, 2 kola
Trať:
 č. 9 – Slalomák
Soutěžní kategorie:
 mladší žactvo (ročník 2002 – 2003)
 starší žactvo (ročník 2000 – 2001)
Počet účastníků:
 každý kraj může nominovat v alpských disciplínách (obří slalom, slalom,
paralelní slalom) maximálně 2 závodníky v každé kategorii a 2 osoby
doprovodu (8+2)
Předseda organizačního výboru:
 Rostislav Souček, předseda KOSU AD
email: rostislavsoucek@miramart.cz
tel: 602484190

Ředitel závodu:
 Jan Zabystřan, LK Chomutov
Technický delegát:
 Pavel Lipanský, TD SLČR
Velitel trati:
 Jan Novák, RS, TJ Klínovec
Velitel kontrol:
 Hana Hrochová, RS, LK Chomutov
Soutěžní pravidla:
 Závodí se podle pravidel lyžařských závodů a soutěžního řádu SLČR AD
pro rok 2015 – 2016.
Měření:
 Danu Timing
Závodní kancelář:
 Restaurace TJ Klínovec
Přihlášky:
 prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM
2016
 přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému budou poslány na
všechny kraje
Uzávěrka přihlášek:
 21. 12. 2015
Startovní čísla:
 v závodní kanceláři v neděli 17. 1. 2016 při poradě vedoucích družstev
Vyhlášení výsledků:
 v areálu, po skončení závodů
 předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM 2016
Ceny:
 soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaile, diplom a věcné ceny
 soutěžící na 4. – 6. místě obdrží diplom

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
Datum konání: 21. 1. 2016
Organizátor:
 KOSÚ AD SLČR Ústeckého kraje
Místo konání:
 Ski areál Klínovec
Časový harmonogram:
úterý 19. 1. 2016

19:00

porada vedoucích družstev

čtvrtek 21. 1. 20160

08:15

prohlídka tratě

09:00

start osmifinále

11:00

start čtvrtfinále

12:00

start semifinále

12:30

malé finále (3-4)

13:00

finále

Disciplína:
 paralelní slalom družstev
Trať:
 č. 9 – Slalomák
Soutěžní kategorie:
 mladší žactvo (ročník 2002 – 2003)
 starší žactvo (ročník 2000 – 2001)
Počet účastníků:
 každý kraj může nominovat v alpských disciplínách (obří slalom, slalom,
paralelní slalom) maximálně 2 závodníky v každé kategorii a 2 osoby
doprovodu (8+2)
Předseda organizačního výboru:
 Rostislav Souček, předseda KOSU AD
email: rostislavsoucek@miramart.cz
tel: 602484190

Ředitel závodu:
 Jan Zabystřan, LK Chomutov
Technický delegát:
 Pavel Lipanský, TD SLČR
Velitel trati:
 Jan Novák, RS, TJ Klínovec
Velitel kontrol:
 Hana Hrochová, RS, LK Chomutov
Soutěžní pravidla:
 Závodí se podle pravidel lyžařských závodů a soutěžního řádu SLČR AD
pro rok 2015 – 2016, a to dle článku 1212 – Paralelní závod národních
mužstev.
 Každý kraj nominuje čtyřčlenné družstvo, ve složení ml. žák a žákyně, st.
žák a žákyně. Nasazení družstev dle součtu bodů jednotlivých členů
družstva z LB 2 – slalom. Dle součtu bodů dvě nejlepší družstva
automaticky postupují do čtvrtfinále.
 Paralelní závod krajských družstev je uspořádán jako závod s branami a
terči pro obří slalom.
 Složení družstva: Celkový počet členů družstva je limitován na 4
závodníky, zastoupena každá kategorie a pohlaví. Každý závodník smí
startovat v jednom kole pouze jednou.
 Přihlášky pro závod družstev musí být podány nejpozději na poradě
vedoucích družstev, a to v úterý, 19. 1. 2016, v 19:00 hodin.
 Družstva se seřadí podle součtu bodů každého přihlášeného závodníka
(dle LB 2, disciplína Slalom), od nejnižšího do nejvyššího součtu. Dle
pořadí se nasadí do pavouka. Nejlepší kraj bude nasazen jako číslo 1,
poslední kraj jako číslo 14. Nejlepší dva kraje automaticky postupují do
čtvrtfinále (počet krajů je 14).
 Výsledné pořadí (1. – 4.) dle výsledků finálových jízd, 5. – 6. místo dle
součtu časů ve čtvrtfinále (pro bodování krajů).

Průběh závodu:
 Osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a obě finále – každé obsahuje 4 kola.
 Každé kolo mezi dvěma závodníky je dáno jednou jízdou. Mladší žáci výše
nasazeného družstva startují v červené trati, starší v modré. Modrá trať
je vpravo ve směru jízdy. Příklad pro první pár družstev:
Červená trať

st .č. 8 MZ – L

proti

modrá trať st. č. 9

MZ - L

Červená trať

st. č. 8 MZ – M

proti

modrá trať st. č. 9

MZ - M

Modrá trať

st. č. 8 SZ – L

proti

modrá trať st. č. 9

SZ - L

Modrá trať

st. č. 8 SZ – M

proti

modrá trať st. č. 9

SZ – M

Bodování:
 Vítěz každého kola získává 1 bod pro svůj kraj. Při rovnosti výsledků
jednoho kola získávají oba kraje 1 bod. V případě rovnosti všech párů
(2:2) vítězí kraj s nejrychlejším časem jednoho žáka či žákyně z družstva.
Pokud v jakémkoliv kole upadnou oba závodníci, vítězí ten z nich, který
projel cílem jako první. Pokud nikdo ze závodníků nedojede do cíle, vítězí
kraj, jehož závodník absolvoval delší úsek tratě.
Měření:
 Danu Timing
Závodní kancelář:
 Restaurace TJ Klínovec
Přihlášky:
 prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM
2016
 přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému budou poslány na
všechny kraje
Uzávěrka přihlášek:
 21. 12. 2015
Startovní čísla:
 v závodní kanceláři v neděli 17. 1. 2016 při poradě vedoucích družstev

Vyhlášení výsledků:
 v areálu, po skončení závodů
 předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM 2016
Ceny:
 soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaile, diplom a věcné ceny
 soutěžící na 4. – 6. místě obdrží diplom

