
 

 

 

Svaz lyžařů České republiky 

odborný sportovní úsek základního lyžování KSL JMK 

 

Soutěžní řád 2012/2013 

 

JIHOMORAVSKÝ LYŽAŘSKÝ POHÁR 

VII. ROČNÍK 
 

Jihomoravský lyžařský pohár (dále jen JLP) je veřejnou a náborovou soutěží, zaměřenou na 

popularizaci lyžování a oživení činnosti oddílů lyžování. 

 

A. Hodnocení sportovních výkonů 

1.1. Sportovní výkony závodníků jsou hodnoceny součtem bodů získaných za umístění ve vypsaných 

závodech. 

1.2. Bodová stupnice za umístění v závodech: 

Umístění body                                              umístění          body 

1.  30     9.   8 

2.  24     10.   7 

3.  18     11.   6 

4.  15     12.   5 

5.  13     13.   4 

6.  11     14.   3 

7.  10     15.   2 

8.    9     16. a další  1 

 

1.3. Kategorie   

 1.3.1. Myšáci  2006 a mladší 

 1.3.2. Přípravka (2005,04,03) 

 1.3.3. Předžactvo (02,01) 

 1.3.4. Mladší žactvo (00,99) 

 1.3.5. Starší žactvo (98,97) 

 1.3.6. Open (dospělí,závodníci s registrací pro AD, příchozí) 

 

B. Termíny závodů 

K pořádání závodů pověřuje OSÚ ZL KSL JMK pořadatele – členské kluby SLČR :  

1.1. Přípravné závody  

               20.10.2012  Suchý slalom        Lyžařský areál Klínek TJ Sokol Předkláštěří 

  04.11.2012  Suchý slalom        Brno – Kraví hora Lyžák Junior Brno 

               01.12.2012  Suchý slalom        Brno - Medlánky             T.J. Sport Brno  
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1.2. Závody na sněhu :    

              26.01.2013   Obří slalom             Hodonín u Kunštátu   Ski Team Hodonín u K.  

        02.02.2013    Obří slalom  Jimramov                   TJ Sport Brno 

   17.02.2013    Obří slalom  Němčičky  TJ. Sokol Němčičky 

 23.02.2013    Obří slalom  Daňkovice                  TJ Sport Brno 

 03.03.2013    Obří slalom  Klínek              TJ Sokol Předkláštěří 

 10.03.2013  Finále (OSL)  Němčičky  TJ. Sokol Němčičky 

  

 

C. Hodnocení 

    1. Do celkového hodnocení se započítá součet nejlepších bodů za umístění v počtu: 

         1 přípravný závod 

         3 závody ze sjezdové části 

    2. Při dosažení stejného počtu bodů v celkovém hodnocení se o pořadí rozhoduje podle        

        následujících ukazatelů: 

a) počet lepších umístění v hodnocených závodech na sněhu 

b) počet lepších umístění ve všech vypsaných závodech na sněhu 

c) součet získaných bodů ze všech vypsaných závodů 

d) umístění ve finálovém závodě OSL 

 

D. Podmínky účasti 

 1. Všechny vypsané závody jsou zařazeny do kategorie C 

2. Závody jsou určeny pro členy SLČR a veřejnost  

 3. Pořadatel má právo omezit účast závodníků podle PLZ 

      

E.  Výběr z Pravidel lyžařských závodů – závodí se podle platných Pravidel lyžařských  

 závodů s těmito doplňky a úpravami: 

      1. Tratě nemusí být homologovány. 

      2. Pro JLP neplatí omezení FIS ve výzbroji, všichni závodníci musí   

         v závodech OSL použít homologovanou ochrannou přilbu dle ČSN  EN 1077. 

   

F.  Různé 

     1. Ve SLČR platí následující dokumenty, které se vztahují k organizování sportovní 

    činnosti: 

a) pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa,   a.s. č. 595039825-4 (odpovědnost,majetek,škody) 

b) pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa,a.s. č. 5101326452 (úrazové poj.členů SLČR) 

c) pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa,a.s. č. 7720631260 (odpovědnost trenérů a cvičitelů 

SLČR) 

 2. Pořadatel jednotlivých závodů muže vybírat startovné. Maximální výše startovného: 

     členové SLČR po předložení platného průkazu člena SLČR:   maximálně   20,-Kč/start 

     příchozí veřejnost (nečlenové SLČR):   maximálně   50,-Kč/start 

 3. Pořadatel má právo v rozpise stanovit termín uzávěrky přihlášek, na dodatečné  

          přihlášky se nevztahuje maximální výše startovného (bod 2.) 

     4. Soutěž je řízena soutěžním výborem ve složení: 

 

  Petr Meloun     ÚZL KSL JMK    meloun@messer-cs.cz 

  Renata Podešťová T.J. Sokol Němčičky    tj@sportnemcicky.cz 

  Jan Synak  T.J. Sport Brno    synak@ans.cz 

  Pavel Ivánek  T.J. Sokol Předklášteří  pivanek@volny.cz 

  Lubomír Zbořil T.J. Sokol Blansko    tisk@adagma.cz 
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Soutěžní výbor: 

a) ruší závod při nedodržení termínu předložení rozpisu závodu 

b) po dohodě se zúčastněnými kluby určí způsob závěrečného vyhodnocení nejpozději do konce 

března 2011 

c) rozhoduje o nezapočítání závodu do poháru při nedodržení SŘ JLP a PLZ 

 

 

 5. Komisař soutěže:  Lubomír Zbořil  tisk@adagma.cz   ,  T.J. Sokol Blansko 

      

          Komisař soutěže je při závodech je  nasazován do JURY ve funkci arbitra a:  

           a) schvaluje rozpis závodu 

     b) určuje složení jury      

     c) provádí a zveřejňuje průběžné hodnocení 

 

 6. Změnu termínu závodu dle odstavce B schvaluje komisař soutěže. 

  

 7. Distribuce rozpisů závodů: 

     Rozpis závodu musí pořadatel předložit ke schválení komisaři soutěže nejpozději  

     2 týdny před konáním závodu. 

     Schválené rozpisy závodů budou umístěny 7 dnů předem na internetových stránkách  

          SLČR a rozeslány dle e-mailového adresáře OSÚZL KSL Jihomoravského kraje.   

          

      8. Distribuce výsledkových listin: 

Pořadatel je povinen do 7 dnů předat kompletní a autorizované výsledkové listiny    

          v elektronické formě příslušným činovníkům závodu a komisaři soutěže. 

  

         V případě, že pořadatel nepředá výsledkové listiny do 7 dnů, nebude tento závod           

         započítán do celkových výsledků JLP 2012/2013 a pořadatel neobdrží žádnou dotaci!   

 

 

 

       Schváleno Radou KSL Jihomoravského kraje dne 1.11.2012 
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