
ŠUMAVSKÝ POHÁR ŽÁKŮ 
 

1) KOSÚ AD JčK a PK vypisuje v závodní sezoně pohárovou soutěž pro žáky. Zahrnuje závody v SL 

a OS vypisované pro kategorie mladších a starších žáků, kteří jsou členy SLČR.   

 

- Mladší žactvo – ročník 1999 – 2000 

- Starší žactvo – ročník 1997 -1998  

 

Termínová listina Šumavského poháru žáků 2012/2013 

1.  26.1.  2013 sobota OS  Zadov   Skiklub Písek / TJ MOTOR ČB              

2.  27.1.  2013 neděle SL  Zadov   Skiklub Písek / TJ MOTOR ČB  

  3.  23.2.  2013 sobota SL  Hochficht  LYKO Prachatice   

  4.  24.2.  2013 neděle OS  Hochficht  LYKO Prachatice   

  5.    9.3.  2013 sobota SL  Špičák   SA Špičák / SKArnika   

  6.  10.3.  2013 neděle OS  Špičák   SA Špičák / SKArnika  

  

Závody jsou vypsány jako kategorie B (UKZ). 

 

2) Bodový systém ŠPŽ: 

a. Každý závod ŠPŽ bude vyhlašován samostatně do 3. místa.  

b. Za pořadí v každém závodě dostávají závodníci každé vypisované kategorie Pohárové body 

v této hodnotě: 

1. místo – 15 bodů  5. místo – 7 bodů 9. místo – 3 bodů 

2. místo – 12 bodů  6. místo – 6 bodů 10. místo – 2 bodů 

3. místo – 9 bodů 7. místo – 5 bodů 11. místo – 1 bod 

4. místo – 8 bodů 8. místo – 4 bodů  

Pohárové body budou přiděleny pouze závodníkům z řad členů SLČR. Toto ustanovení 

neplatí pro zahraniční závodníky. 

c. Celkové výsledky ŠPŽ se vyhlašují na poslední sérii závodů ŠPŽ v sezoně a to do 6. místa. 

Konečné pořadí se určí součtem získaných bodů v průběhu celé soutěže.  

 

Do celkového vyhodnocení ŠPŽ budou započteny každému závodníkovi nejlepší výsledky 

z celkového počtu uskutečněných závodů ŠPŽ v následujícím poměru:  

– při celkově uspořádaných 6 závodech se započtou nejlepší bodové výsledky z 6 závodů 

– při celkově uspořádaných 5 závodech se započtou nejlepší bodové výsledky z 5 závodů 

– při celkově uspořádaných 4 závodech se započtou nejlepší bodové výsledky z 4 závodů 

Pokud se neuskuteční alespoň 4 závody ŠPŽ, pohár se ruší bez náhrady. 

  

Při rovnosti bodů o konečném pořadí rozhoduje lepší výsledek posledního závodu. 

 

d. Pro každou věkovou kategorii se vyhlašuje absolutní vítěz ŠPŽ součtem veškerých 

získaných bodů.  

 

3) Vyhlášení ŠPŽ proběhne ihned po skončení posledního závodu ŠPŽ. 

 

 

 

 

Schválila Valná hromada KOSÚ AD KSL JčK v Č. Budějovicích dne 30. 10. 2012 

 


