KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK 2018-19
Soutěžní řád Karlovarského a Ústeckého kraje pro předžákovské kategorie

Kategorie:
U12 - Předžáci
U10 - Přípravka
U8 - Mladší přípravka

(ročník 2007 – 8)
(ročník 2009 – 10)
(ročník 2011 – mladší)

Disciplíny:
GS1 – Slalom- jednotlivci, dvě kola terčový slalom krátký až střední oblouk (vzdálenost
točných tyčí 10-15 m)
GS2-Obří slalom - jednotlivci, dvě kola, terčový obří slalom střední až dlouhý oblouk
(vzdálenost točných tyčí 15-25 m)
KZ-Kombinační závod - jednotlivci, dvě kola, střední a dlouhý oblouk (vzdálenost
točných tyčí 14-25 m), terénní vlny a skoky. Parametry v příloze.
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)
Pořadatel závodu má právo provést kontrolu průkazek s lékařskou prohlídkou

Technická opatření:
-závodník musí použít ochranou přilbu jednolité konstrukce až po ušní partie a chránič páteře.
Soutěžní řád doplňuje Soutěžní řád alpských disciplín 2018/2019 a pravidla LZ.
Pozor: dle SŘ SLČR 2019 musí závody KP probíhat na homologovaných tratích.

Pojištění:
Na závody v ČR, tedy pořádané kluby – členy SLČR se vztahuje pojištění uzavřené svazem.

Startovné:
200,- Kč za závod a losovaného závodníka v zimní části

Permanentky:
Závodníci/trenéři – max. 250,- Kč za závod, jednotné jízdné, permanentka po dobu závodu s viditelně
nošeným startovním číslem

Propozice, přihlášky - jednotlivý závod:
Vypisuje pořadatel jednotlivých závodů série. V proposicích musí být jednoznačný termín ukončení
přihlášek a termín losování závodu. V proposicích musí být uvedeno alespoň jedno telefonické spojení
na organizační výbor. Přihlašování pouze elektronicky, a to pro členy SLČR přes registraci na
svazovém webu www.czech-ski.cz a zahraniční přes web Krušnohorského pohárku
www.krusnohorskypoharek.cz .
Dodatečné přihlášky po termínu ukončení přihlášek dle propozic není možné.

Bodová stupnice za umístění:
1. - 50b. 6. - 30b.
2. - 45b. 7. - 28b.
3. - 40b. 8. - 26b.
4. - 36b. 9. - 24b.
5. - 33b. 10. - 22b.

11. - 20b.
12. - 19b.
13. - 18b.
14. - 17b.
15 - 16b.

16. - 15b.
17. - 14b.
18. - 13b.
19. - 12b.
20. - 11b.

21. - 10b.
22. - 9b.
23. - 8b.
24. - 7b.
25. - 6b.

26. - 5b.
27. - 4b.
28. - 3b.
29. - 2b.
30. - 1b.

Výsledky:
Pořadatel je povinen zaslat do 48 hodin od ukončení závodu výsledky na správce webu
Krušnohorského pohárku a upravenou výsledkovou listinu s přiřazenými body závodníkům CZ vložit
na portál SLČR.

Termínová listina
Měsíc
2019 Leden

Datum

Číslo závodu

Kategorie

Disciplína

místo

Pořadatel

19.1. - SO
20.1 - NE

KP I
KP II

U8-U12
U8-U12

GS1
GS2(KZ)

Potůčky
Bublava

TJ Jiskra Nejdek
SK Bublava

2.2 - SO
3.2 - NE

KP III
KP IV

U8-U12
U8-U12

KZ
GS2

Pyšná
Klíny

LK Jirkov
SC Litvínov

23.2 - SO
24.2 - NE

KP V
KP VI

U10-U12
U8-U12

GS1
KZ

Klínovec
Klínovec

TJ Chomutov
TJ Klínovec

9.3 - SO
17.3 - NE

KP VII
KP VIII Finále

U8-U12
U8-U12

GS2
GS2(GS1)

Neklid
Stříbrná

SK K. Vary
TJ Horal Stříbrná

2019 únor

2019 únor
Z
Z
2019 březen

Vyhodnocení soutěže Krušnohorský pohárek U8, U10, U 12:
Vyhodnocení výsledných časů- kategorie U8-U10 – lepší z obou kol, kategorie U12 – součet obou kol.
Do celkového pořadí se počítá 5. (U8- 4.) nejlepších dosažených výsledků z celkového počtu
plánovaných 8. (U8- 7.) závodů
Při dosažení stejného počtu bodů v celkovém hodnocení se o pořadí rozhoduje podle
následujících ukazatelů:
a) počet lepších umístění v hodnocených závodech
b) počet lepších umístění ve všech vypsaných závodech
c) součet získaných bodů ze všech vypsaných závodů
d) umístění ve finálovém závodě OSL

Závodníci mimo SLČR:
pořadatel je povinen zařadit přihlášené závodníky ze SVS (Saský lyžařský svaz) do startovního pole.
Startující je losován a vyhlašován v závodě jako závodníci SLČR, ale neobdrží za závod příslušné
pohárkové body. Ty se přidělují pouze závodníkům SLČR. Do celkového pořadí a vyhodnocení
pohárku tedy nezasahují.

Průběh lyžařských závodů:
Závody jsou zpravidla dvoukolové, při mimořádných sněhových podmínkách může Jury druhé kolo
zrušit.
Kategorie startují v následujícím pořadí:
1. kolo U8 a U10 dívky;U8 a U10 chlapci; následuje 2.kolo U8 a U10dívky; U8 a U10chlapci.
Následuje 1.kolo U12 dívky a U12 chlapci. Po přestavbě trati bude následovat prohlídka a 2.kolo U12
dívky a U12 chlapci.

Losování a startovní pořadí v kategorii:
1. kolo - los pro všechny závodníky v kategorii,
2. kolo - U12 první patnáctka v obráceném pořadí, dále dle umístění
U8-U10 startuje 2.kolo ve stejné trati. Závodníci startují v obráceném pořadí startovní
listiny prvního kola.
Vyhlášení

jednotlivých závodů a celého pohárku:

Závod: bude vyhlášen v každé vypsané kategorii samostatně; pohárky a ceny zajišťuje pořadatel
závodu
1. - 3. místo pohárek, 1.-6.místo diplomy a věcné ceny
Krušnohorský pohárek: bude vyhlášen po finálovém závodě na závěrečném ceremoniálu
1. - 6.místo poháry, diplomy a věcné ceny
– poháry a diplomy zajišťuje a hradí KSL pořádající finálový závod, pro tento ročník KSL
Karlovarského kraje.
Věcné ceny jsou dotovány z rozpočtů KOSÚ Karlovarského a Ústeckého kraje rovným dílem.

Zdeněk Fridrich, Karlovarský kraj
Datum: 7.1.2019

Rostislav Souček, Ústecký kraj

