
                                        
Soutěžní řád OSÚ AD KSL KK  

Seriálu závodů „Karlovarský pohárek - 2019 
„Karlovarský pohárek - 2019 

   pro děti od 6 do 16 let“ 

 
Název série: „ Letní Karlovarský pohárek “ 

Jedná se  seriál  kondičních závodů pro registrované členy SLČR . 

1. Pořadatelé a termíny: 

Datum          Pořadatel  Areál  Odpovědná osoba Disciplína 

     8.6.2019 LK N. Hamry  N. Hamry Milan Kaššák  Duatlon 

 15.6.2019 SK Bublava  Bublava Jiří Janka   Duatlon 

 7.9.2019 SK K. Vary  K. Vary  Kamila Turčinová Testy 

 14.9.2019 TJ Horal Stříbrná Stříbrná Günter Fischer Par. slalom 

  

2. Propozice: Zajišťuje pořadatel každého závodu. V propozicích musí být uvedeno kromě 

názvu závodu, i že se jedná o závod ze série závodů „Letního Karlovarského pohárku“.  

V propozicích taky musí být instrukce pro případ zrušení závodu. Každý pořadatel zašle 

propozice alespoň 30. dnů před závodem předsedovi OSÚ AD Karlovarského kraje E-

mailem na adresu: kosek.pkp@seznam.cz  

3.  Přihlášky: Kluby mohou přihlašovat závodníky přes web Krušnohorského pohárku, nebo 

jinou adresu určenou pořadatelem v propozicích. 

 
 

4. Kategorie: oproti Soutěžního řádu OSÚ AD SLČR na sezonu 2019/20 (dále jen SŘ): 

                          U 8 -  roč. 2013-2012 

                            U10 - roč. 2011-2010 

                            U12 – roč. 2009-2008 

         U14 – roč. 2007-2006 

              U16 – roč. 2005-2004 

5. Disciplina: viz tabulka. Pořadatel popíše pravidla jednoznačně v propozicích. 

 

6. Pravidla: Závodí se podle pravidel v propozicích pořadatele. 

 
 



7. Startovné: max.100,- Kč/osobu a závodní den, stanoví pořadatel, podle poskytnutých 

služeb ve startovném 

 

 

8.  Hodnoceni: Bodově se hodnotí pořadí v jednotlivých závodech do 30. místa 

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 

9.   Celkové hodnocení 

       Seriál bude zakončen posledním závodem, kde budou vyhlášeni celkoví vítězové. 

 - do celkového hodnocení jsou započítány pouze závodníci evidovaní v klubech  AD KSL      

KK . 

- závodníkovi budou do celkového bodového součtu započítány 3. nejlepší výsledky 

           Při dosažení stejného počtu bodů v celkovém hodnocení se o pořadí rozhoduje podle  
           následujících ukazatelů:  

            a) počet lepších umístění v hodnocených závodech ( celkem čtyři závody ) 

            b) lepší umístění ve čtvrtém závodě ( paralel. slalom na Stříbrné ) 

Vyhlašování:  

Každý pořadatel vyhlašuje vlastní závod a to 6. prvních v kategorii. Na 1-3. místě budou 

předány medaile, 1-6. místo obdrží diplomy. 

Pořadatel posledního závodu zajišťuje vyhlášení a předání pohárů pro celkové vítěze 

seriálu. Poháry a diplomy pro celkové vítěze zajistí a předá předseda OSÚ AD KSL KK. 

Vítězové obdrží 1-6. místo trofeje nebo poháry a diplomy. 

Výsledky. 

 Zajišťuje každý pořadatel bezprostředně po závodech. Každý pořadatel je zároveň 

povinen maximálně do dvou dnů zaslat výsledky předsedovi OSÚ AD KK. 

10.   Ostatní: 

       Pořadatelé jednotlivých závodů mohou v rozpise závodu uvést, že je závod otevřen i pro 

nečleny SLČR. Tito závodníci se však účastní na vlastní nebezpečí a nevztahuje se na ně 

pojistné krytí SLČR. Pořadatel může v závodě vypsat i další kategorie. Tyto výjimky však 

nebudou započítány do Letního Karlovarského pohárku. 

 

Z rozhodnutí VH KOSÚ KK 9.4.2019 

                                                                  

          

 předseda OSÚ AD KK 


