Krajský svaz lyžařů Zlínského kraje
Krajský odborný sportovní úsek alpských disciplin

Soutěžní řád 2014 ‐ 2015
pro závody kategorie „B“ a „C“
vypsané KOSÚ AD KSL Zlínského kraje
1. Úvodní ustanovení :
Tento SŘ vydaný KOSÚ AD Zlínského KSL obsahuje upřesňující ustanovení týkající se sportovní
činnosti spojené s organizací a účastí na závodech kategorie „B“ a „C“ vypsaných KOSÚ AD
Zlínského KSL a pořádaných na území kraje v závodním období 2014 – 2015. Pro pořádání, účast a
průběh závodů platí Pravidla lyžařských závodů platná od 1.12.2012 (dále PLZ) a Soutěžní řád OSÚ
AD SLČR 2014 ‐2015. U závodů kategorie „C“ lze tyto závody vypsat současně jako závody veřejné
(náborové). Podmínkou je jejich provedení podle výše uvedených pravidel a bodu 4) tohoto SŘ a
dále zpracování výsledkových listin podle bodu 8) tohoto SŘ.
2. Rozpisy závodů :
Pověřeným pořadatelům se ukládá povinnost zpracovat rozpisy závodů v souladu s čl. 7.12 a 7.13
SŘ OSÚ AD SLČR.
3. Věkové kategorie :
Rozdělení do věkových kategorií určuje §607 PLZ.
V závodu kategorie „C“ přípravky a předžactva (MSC) se nad rámec §607.3 PLZ umožňuje start
ročníku 2008 za podmínky, že tito závodníci jsou členy SLČR, mají přiděleno kódové číslo a
podepsané prohlášení závodníka.
Ostatní veřejné (náborové) závody kategorie „C“ lze vypisovat jako společné pro všechny věkové
kategorie. Jednotlivé věkové kategorie lze také spojovat. U spojení věkových kategorií je nutno
dodržet minimálně základní členění – PaP, žactvo, dospělí, MAS A‐B‐C. V tomto typu závodu lze
umožnit nad rámec §607.3 PLZ účast závodníků ročníku 2008 a mladších za dodržení podmínek
uvedených v bodu 4 tohoto SŘ. Pořadatel vždy upřesní věkové kategorie v rozpisu závodu.
4.

Účast na závodech :
Pro závody ktg „B“ a ktg. „C“ PaP :
‐ platný doklad o členství v SLČR
‐ platný průkaz závodníka s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku
‐ odevzdané „Prohlášení závodníka“ na sekretariátu OSÚ AD SLČR.
Pro veřejné (náborové) závody kategorie „C“ :
‐ případný start nečlenů SLČR ve veřejném (náborovém) závodu je možný.
‐ podmínkou účasti v závodě je podepsání „Prohlášení závodníka“. U nezletilých závodníků musí být
„Prohlášení závodníka“ podepsáno zákonným zástupcem.
‐ vyhodnocení výsledků takového závodu však musí být provedeno v souladu s bodem 8 tohoto SŘ.

5. Přihlášky, startovné a losování :
Způsob přihlašování, výše startovného a čas losování bude zveřejněn v jednotlivých rozpisech
závodů. Kategorie přípravky a předžactva je nasazována do závodu vždy od nejmladšího startujícího
závodníka, proto musí být v přihláškách rodná čísla bez lomítek.
KOSÚ AD ZK doporučuje následující maximální výše startovného : závody „B“ dospělí – 250,‐Kč,
žactvo – 250,‐Kč, závody „C“ přípravka a předžactvo – 200,‐Kč / za závod. U ostatních veřejných
závodů je výše startovného dle uvážení pořadatele.
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6. Dlouhodobé soutěže :
V rámci podpory rozvoje lyžování v regionu KOSÚ AD vypisuje soutěž pro všechny kategorie
s názvem „Valašský pohár“ pořádaný kluby SK MEZ Vsetín, SKI Soláň a LK Razula Velké Karlovice ve
spolupráci s lyžařskými areály Kyčerka, Karolinka a Razula. Soutěžní výbor tvoří členové Rady KOSÚ
AD. Podmínky soutěže a kalendář závodů je uveden v příloze č. 3.
7. Jednotlivé soutěže :
KOSÚ AD Zlínského kraje vypisuje závody ktg. „B“ ve slalomu pro žactvo (ÚKZ). Pořadatelstvím
těchto závodů se pověřuje SK MEZ Vsetín. Termíny závodů jsou uvedeny v příloze č. 1.
KOSÚ AD Zlínského kraje vypisuje pro kategorii přípravky a předžactva závody ktg. „C“ v obřím
slalomu. Pořadatelem těchto závodů se pověřuje Ski Soláň. Termín závodů je uveden v příloze č. 1.
Závod je současně zařazen do dlouhodobé soutěže „MADEJA sport cup 2015“. Podmínky a celý
kalendář této soutěže jsou uvedeny na webu organizátora http://www.madejasportcup.cz/
V kategorii přípravky a předžactva a žactva vypisuje KOSÚ AD Zlínského kraje soutěž „Přebor
Zlínského kraje 2015“. Soutěžní výbor tvoří členové Rady KOSÚ AD. Podmínky a termíny
jednotlivých závodů jsou uvedeny v příloze č. 2.
8. Zpracování výsledkových listin a zpráv ze závodu :
Pořadatelé závodů kategorie „B“ a „C“ zpracují výsledky v souladu s čl. 7.14, 7.16 a 7.17 SŘ OSÚ AD
SLČR.
Pokud jsou závody kategorie „C“ vypsány současně jako závody veřejné (náborové), je nutno
vyhotovit dvě výsledkové listiny, přičemž na eSki.cz se odesílá výsledková listina zpracovaná pouze s
registrovanými závodníky.
Zprávu ze závodů kategorie „C“ (bez TD) vyplní ředitel závodu v souladu s čl. 7.3. SŘ OSÚ AD SLČR,
kterou zašle do 3 dnů na KOSÚ AD ZK, email: michaltr@cbox.cz .

Schváleno Radou KOSÚ AD ZK dne 28. 11. 2014

za správnost:
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Příloha č. 1 k SŘ KOSÚ AD ZK 2014 – 2015

Kalendář
závodů vypsaných KOSÚ AD Zlínského kraje
Termín

Místo

Pořadatel

Závod

Ktg.

TD

Název závodu

Kyčerka

SKI MEZ Vsetín

2x SL

„B“

Soláň

SKI Soláň

2 x OSL

„C“

ŘZ

MADEJA SC/KP KOSÚ Z

Karolinka

SKI Soláň

PAR

„C“

ŘZ

DENDROS BOHEMIA
PARALLEL SHOW

7.3.

Kyčerka

SKI MEZ Vsetín

1 x OSL

„C“

ŘZ

VALAŠSKÝ POHÁR 2015

21.3.

Karolinka

PAR

„C“

ŘZ

VALAŠSKÝ POHÁR 2015

28.3.

Razula

SKI Soláň
LK Razula Velké
Karlovice

1 x OSL

„C“

ŘZ

VALAŠSKÝ POHÁR 2015

Dospělí :
xxx
Žactvo :
7. ‐ 8.3.

ÚKZ / KP‐KOSÚ Z

PaP :
14.2.
Veřejné :
27.12.

Schváleno Radou KOSÚ AD ZK dne 28. 11. 2014
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Příloha č. 2 k SŘ KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 2014 – 2015

Směrnice
pro hodnocení soutěže
„Přebor Zlínského kraje 2015“

Přebor Zlínského kraje 2015 – soutěž KOSÚ AD Zlínského kraje
a) Kategorie přípravky a předžactva :
U 10
U 10
U 12
U 12

dívky
chlapci
dívky
chlapci

8 – 10 let
8 – 10 let
11 – 12 let
11 – 12 let

2007 – 2005
2007 – 2005
2004 – 2003
2004 – 2003

Podmínky účasti v soutěži :
‐ příslušnost ke KOSÚ AD Zlínského kraje
‐ splnění podmínek účasti v rozpisu závodu
Závod :
Obří slalom – 14.2.2015 Soláň (první závod)
Vyhodnocení :
Vyhlašují se 3 nejlepší závodníci. Vítěz se stává Přeborníkem Zlínského kraje pro rok 2015.

b) Kategorie žactva :
U 14
U 14
U 16
U 16

dívky
chlapci
dívky
chlapci

13 – 14 let
13 – 14 let
15 – 16 let
15 – 16 let

2002 – 2001
2002 – 2001
2000 – 1999
2000 – 1999

Podmínky účasti v soutěži :
‐ příslušnost ke KOSÚ AD Zlínského kraje
‐ splnění podmínek účasti v rozpisu závodu
Závody :
Slalom ‐ 7.3.2015 Kyčerka
Obří slalom – 22.2.2015 Karlov
Vyhodnocení :
Vyhlašují se 3 nejlepší závodníci. Vítěz se stává Přeborníkem Zlínského kraje pro rok 2015.
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c) Kategorie juniorů a dospělých :

d) Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků proběhne po skončení závodu. Pokud závod dokončí v kategorii méně než 2
závodníci KOSÚ AD, přeborník kraje se nevyhlašuje.

Schváleno Radou KOSÚ AD ZK dne 28. 11. 2014

za správnost:
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Ing. Michal Trhlík
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Příloha č. 3 k SŘ KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 2014 – 2015

Směrnice
soutěže „Valašský pohár 2015“

Pořadatel :
Lyžařské kluby LK SKI Soláň a SK MEZ Vsetín ve spolupráci s lyžařskými areály Kyčerka, Karolinka a
Razula pořádají seriál tří veřejných závodů (VEZ) ve sjezdovém lyžování.
Soutěž je vypsána v kategoriích:
U 10 (2005,2006,2007 a mladší),
U 12 (2003,2004),
U 14 (2001, 2002),
U 16 (1999, 2000),
Dospělí – ženy (1998 a starší),
Dospělí – muži (1998 a starší),
Masters A – muži (1984 – 1960)
Masters B – muži (1959 a starší)
Masters C – ženy (1984 a starší)

Seznam závodů:
7.3.2015

Kyčerka

SK MEZ Vsetín

21.3.2015

Karolinka

LK Ski Soláň

28.3.2015

Razula

LK Razula Velké Karlovice

Přihlášky:

dle rozpisu jednotlivých závodů

Startovné:

dle rozpisu jednotlivých závodů

1 x OSL

„C“

Valašský pohár 2015

PAR

„C“

Valašský pohár 2015

1 x OSL

„C“

Valašský pohár 2015

Podmínky:
Do soutěže se započítávají body ze všech 3 závodů ( každý závod se boduje zvlášť).
Do soutěže se započítává každý, kdo se zúčastní min. jednoho závodu.
V případě odlišných (sloučených) kategorií v jednotlivém závodu, bude pořadí přepočítáno na
vypsané kategorie soutěže podle dosaženého času (všichni jedou ve stejné trati). Průběžné celkové
pořadí v soutěži bude po prvním a druhém závodu zveřejněno v krajské sekci na webu SLČR.
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Stanovení pořadí v paralelním závodu :
Při paralelním slalomu rozhoduje o pořadí závodníků poražených v jednotlivých kolech vyřazovací
části lepší čas dosažený v kvalifikaci.

Stanovení celkového pořadí Valašského poháru při rovnosti bodů :
V případě rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí Valašského poháru váha lepšího dosaženého
výsledku v jednotlivých závodech a to v pořadí :
1.) OSL Razula, 2.) OSL Kyčerka, 3.) PAR Karolinka

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.

Různé:
Výsledky jednotlivých závodů vyhlašuje pořadatel příslušného závodu v kategoriích dle vydaného
rozpisu jednotlivého závodu.
Po ukončení posledního závodu budou vyhlášeny celkové výsledky soutěže, nejlepší tři v každé
kategorii obdrží diplomy a poháry.

Schváleno Radou KOSÚ AD ZK dne 28. 11. 2014
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Ing. Michal Trhlík
předseda KOSÚ AD ZK

VZOR
Rozpis veřejného závodu
v obřím slalomu
pořádaného z pověření KOSÚ AD KSL Zlínského kraje
Pořadatel:

Lyžařský klub xxxxxxx

Termín:

4.4.2010

Místo:

Lyžařský areál xxxxxxx

Discipliny:

obří slalom

Kategorie:

Všechny

Podmínky účasti:

Členové SLČR ‐ registrovaní závodníci dle SŘ OSÚ AD SLČR, nečlenové SLČR
bez omezení.
Do 2.4.2010 poštou na adresu:
xxxxxxxxxxx
mobil xxxxxx
nebo do 3.4.2010 E‐mailem na: xxxxxxxx
příp. na fax: LXXX
V den závodu do 8,00 hod v xxxxxx
Do přihlášky je nutno uvést jméno závodníka, ročník narození, kódové číslo,
vysílající složku, jméno odpovědného vedoucího a trenérů, kteří mají být
akreditováni.

Přihlášky:

Prezentace:

Sobota 4.4.2010 od 8,00 do 9,00 hod v restauraci skiareálu xxxxxx

Losování:

Losování závodu bude v sobotu 4.4.2010 v 9,00 hod v místě prezentace.

Příspěvek za start:

xxx Kč/ závodník/ závodní start.

Diplomy a ceny:

První tři v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny.

Časový program:

9,30 – 10,30
10,45
12,30 – 13,15*
13,30*

Prohlídka I. kola OSL všechny kategorie
Start I. kola v pořadí podle věkových kategorií
od nejmladší výše.
Prohlídka II. kola OSL
Start II. kola

* Uvedené časy jsou orientační.

Parametry závodních
tratí:

Obří slalom se jede na trati v areálu xxxxx
číslo homologace xxx/xx/xx, ‐ nebo nehomologována

Ubytování:

Zajišťují si účastníci samostatně.

Stravování:

Bufet v lyžařském areálu xxxxxx.

Lékařské zajištění:

Horská služba Beskydy.

Odřeknutí:

Do čtvrtka 2.4.2010 na webu SLČR nebo dotazem na tel. xxxxx.

VZOR
Různé:

-

Hlavní činovníci
závodu:

Závodí se podle pravidel lyžařských závodů a soutěžního řádu OSÚ AD
SLČR 2011‐2012 a soutěžního řádu KOSÚ AD Zlínského kraje 2011‐2012.
Účastníci závodů a diváci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
Slavnostní vyhlášení a předání cen za oba závody bude provedeno 30
minut po skončení závodu v cíli závodu. Předání věcných cen pouze při
osobní účasti na rozdílení.
Soutěž je součástí Poháru ……..

Ředitel závodu:
Vedoucí měřící a výpočetní techniky:
Sekretář závodu:
Velitel trati:

xxxxxxx
Předseda organizačního výboru

xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx

xxxxxxxx
Ředitel závodu

