
 

 

SVAZ LYŽAŘŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE  
 

ŠŠŠuuummmaaavvvssskkkýýý   pppooohhhááárrreeekkk   
                                        pro členy SLČR 

 

Soutěžní řád pro rok 2018 
 
 
 
 
Všeobecné ustanovení : 
• Závody Šumavského pohárku v alpských disciplinách se konají tradičně pro kategorie 

přípravky, předžáků a mladších a starších žáků a mohou se jich zúčastnit členové Svazu 
lyžařů z Plzeňského kraje i jiných regionů.  

• Závodí se dle tohoto Soutěžního řádu a následně dle lyžařských pravidel a soutěžního řádu 
SLČR 17/18 

• Za regulérnost závodů zodpovídá pořadatel, který provede kontrolu členství ve Svazu 
lyžařů ( výjimečně může povolit start nečlena, ale nebude započítán do celkového 
vyhodnocení pohárku).Ve výsledkových listinách jednotlivých závodů nebudou nečleni 
uvedeni.   

• Závodu se mohou zúčastnit i zahraniční závodníci po dohodě s výborem KSL. 
• Všichni závodníci musí mít podepsané prohlášení závodníka. 

 
 

       
Povinnosti pořadatele : 
• Rozpis závodů umístí na stránky OSÚ AD dle SŘ. 
• Ředitel závodu nebo hlavní rozhodčí musí mít kvalifikaci rozhodčí specialista  popř. 

trenéra II. třídy.. 
• Pořadatel určí tříčlenný soutěžní výbor, jehož složení bude zveřejněno na výsledkové 

tabuli před zahájením závodu.  
 

Průběh závodu : 
• Počet kol závodu určí pořadatel v rozpisu. 
• Druhé kolo závodu bude probíhat ve stejném startovním pořadí jako první kolo pro pře- 

hlednost závodníků ( může se zúčastnit i diskvalifikovaný závodník – nebude zařazen do 
výsledkové listiny). 

• Nejmladší závodníci musí být schopni samostatně projet trať. 
 
Účastníci závodu : 
• Kategorie : 

- dle Soutěžního řádu  SLČR/ÚAD pro příslušný rok 
- superpřípravka – 8let a mladší 
- U10 přípravka – 9 -10 let  
- U12 předžactvo – 11 –12 let  
- U14 mladší žáctvo – 13 – 14 let  
- U16 starší žáctvo 15-16 let 

 
 
 



Startovné : max 250,-Kč 
 
 

Vyhlášení výsledků závodu : 
• prvních 6 závodníků podle kategorií obdrží diplom, případně věcné ceny podle možností 

pořadatele. 
• kategorie je nutno dodržet ve výsledkové listině dle soutěžního řádu 

(pořadatel může vyhodnotit i další kategorie dle svého uvážení – např. po ročnících)) 
 

Celkové vyhodnocení závodů Šumavského pohárku ( pouze při dojetí nejméně tří   
závodů) : 
• Celkové vyhodnocení provede technická delegátka Ivana Sedláčková tel. 0603510295, E-

mail: sel.sro@seznam.cz , která dohlédne na regulérnost jednotlivých závodů. 
• Po skončení sezóny bude vyhlášeno a zveřejněno umístění závodníků, kteří se zúčastnili 

závodu a jsou členy Svazu lyžařů. 
• Bodování jednotlivého závodu – zavedeným způsobem ( 1.místo – 15 bodů, 2.místo – 

12bodů , 9,7 ….. -vynechat nečleny ) 
• Každému závodníkovi budou sečteny jeho nejlepší body z poloviny pořádaných závodů 

(lichý počet závodů se zaokrouhlí nahoru). 
• Při rovnosti bodů rozhoduje lepší součet ze všech vzájemných duelů. Pokud nelze 

rozhodnout, vyhodnotí se oba závodníci. 
 
 

Distribuce výsledkových listin : 
• Dle SŘ 17/18, zveřejnit na stránkách SLČR a dále zpracovateli celkových výsledků Ing. 

Martinu Doležalovi (tel. 602774994, E-mail: DolezalMa@szdc.cz ) 
 
 

Tento soutěžní řád lyžařských závodů Šumavského pohárku byl schválen úsekem alpských 
disciplin Plzeňského kraje.  
                                                                                                Za AD   Sedláček Jindřich 


