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Soutěžní řád 2022–2023 

pro závody kategorie „B“ a „C“  
vypsané KOSÚ AD KSL Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje 

 

1. Úvodní ustanovení:  

Tento SŘ vydaný KOSÚ AD Moravskoslezského KSL obsahuje v souladu s čl. 7.15. Soutěžního řádu OSÚ 

AD SLČR 2022–2023 (dále jen „SŘ“) upřesňující ustanovení týkající se sportovní činnosti spojené s 

organizací a účastí na závodech kategorie „B“ a „C“ vypsaných KOSÚ AD Moravskoslezského, 

Olomouckého a Jihomoravského KSL a pořádaných na území krajů v závodním období 2022–2023. Pro 

pořádání, účast a průběh závodů platí Pravidla lyžařských závodů platná od 1.12.2020 (dále PLZ) a SŘ. 

U závodů kategorie „C“ lze tyto závody vypsat současně jako závody veřejné (náborové). Podmínkou 

je jejich provedení podle výše uvedených pravidel a bodu 4) tohoto SŘ a dále zpracování výsledkových 

listin podle SŘ.  Dále se řídí Usnesením Rady KOSÚ AD MSK, které je přílohou č.1 

2. Rozpisy závodů:  

Pověřeným pořadatelům se ukládá povinnost zpracovat tiskopisy závodů v souladu s čl. 7.12, a 7.13 

SŘ.   

3. Věkové kategorie:  

Rozdělení do věkových kategorií dle SŘ.  

Pro kategorii U10 a U12 je doporučený maximální počet startů v souladu s čl. 5.1.7 a 5.1.8 SŘ. Pro 

závodníky U10 ročníku 2015 a mladších platí doporučení maximálního počtu startů dle čl. 5.1.9. SŘ za 

podmínky, že tito závodníci jsou členy SLČR, mají přiděleno kódové číslo a podepsané prohlášení 

závodníka.  

Ostatní veřejné (náborové) závody kategorie „C“ lze vypisovat jako společné pro všechny věkové 

kategorie. Jednotlivé věkové kategorie lze také spojovat. Při spojení věkových kategorií je nutno 

dodržet minimálně základní členění – PaP, žactvo, dospělí, MAS A‐B‐C.  V tomto typu závodu lze 

umožnit účast závodníků ročníku 2015 a mladších za dodržení podmínek uvedených v bodu 4 tohoto 

SŘ. Pořadatel vždy upřesní věkové kategorie v rozpisu závodu.  

4. Účast na závodech:  

Pro účast na závodech kategorie „B“ a „C“ platí obecné podmínky účasti na závodech a soutěžích 
zařazených v kalendáři OSÚ AD SLČR definované SŘ. 

Za to, že závodník splňuje všechny požadavky SŘ zodpovídá vysílající složka. 

Přihlašování členů SLČR do jednotlivých závodů pouze elektronicky formou on-line přihlášky do 
systému SLČR. Přihlašování nečlenů SLČR do veřejných závodů řeší interně pořadatel. 

Pro veřejné (náborové) závody kategorie „C“ je možný případný start nečlenů SLČR. Podmínkou účasti 

v závodě je podepsání „Prohlášení závodníka“, u nezletilých závodníků podepsáno zákonným 

zástupcem.  Vyhodnocení výsledků takového závodu však musí být provedeno v souladu s SŘ. 

Závodní vybavení striktně dle požadavků SŘ, pro závody kategorie „C“ se štítek o plnění norem na přílbě 

a závodní kombinéze nevyžaduje. Pro start nečlenů SLČR ve veřejných (náborových) závodech se mimo 

nařízení o povinném nošení ochranné přilby od dalších specifikací materiálu upouští.  
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5. Přihlášky, startovné a losování:  

Termín a způsob přihlašování, výše startovného a čas losování bude zveřejněn v jednotlivých rozpisech 

závodů. Kategorie přípravky a předžactva je nasazována do závodu vždy od nejmladšího startujícího 

závodníka, proto musí být v přihláškách rodná čísla bez lomítek.   

KOSÚ AD T, M, B kraje doporučuje následující maximální výše startovného: závody „B“ dospělí – 

400,‐Kč, žactvo – 350,‐Kč, závody „C“ přípravka a předžactvo – 300,‐Kč / za závod.  

6. Dlouhodobé soutěže:  

V rámci podpory rozvoje lyžování v regionu KOSÚ AD T kraje ve spolupráci s KOSÚ AD M a B kraje 

vypisuje: 

6.1.  Ve spolupráci s hlavním sponzorem Madeja sport soutěž pro kategorii U12, U10 s názvem 
„MADEJA SPORT CUP“ (MSC) garantovaný komisařkou soutěže Světlanou Kořístkovou. Podmínky 
soutěže a kalendář závodů je uveden v samostatném soutěžním řádu. 

6.2. Ve spolupráci s TC Praděd a SK Annaberg soutěž pro všechny registrované závodníky s názvem 
Jesenický pohár (JP) s komisařkou soutěže Alenou Danihelkovou. Podmínky soutěže a kalendář 
závodů je uveden v samostatném soutěžním řádu. 

7. Jednotlivé soutěže:  

KOSÚ AD Moravskoslezského kraje vypisuje závody kategorie „B“ ve slalomu, obřím slalomu a 

superobřím slalomu pro kategorie U16 a U14 žactvo (ÚKZ). Pořadatele těchto závodů jsou uvedeni 

v kalendáři závodů AD Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje, který tvoří přílohu 

č.2.  

8. Zpracování výsledkových listin a zpráv ze závodu:  

Pořadatelé závodů kategorie „B“ a „C“ zpracují výsledky v souladu s čl. 7.14 a 7.17 SŘ OSÚ AD SLČR.   

Pokud jsou závody kategorie „C“ vypsány současně jako závody veřejné (náborové), je nutno vyhotovit 

dvě výsledkové listiny, přičemž na SLČR OSÚ AD se odesílá výsledková listina zpracovaná pouze s 

registrovanými závodníky. 

Pokud jsou závody kategorie „C“ vypsány pouze jako závody veřejné (náborové), na SLČR OSÚ AD se 

odesílá výsledková listina v obecném needitovatelném tvaru. 

Zprávu ze závodů kategorie „C“ (bez TD) vyplní ředitel závodu v souladu s čl. 7.6. SŘ OSÚ AD SLČR, 

kterou zašle do 3 dnů na KOSÚ AD T kraje, email: pochmann@skibila.cz. V případě úrazu během 

závodu, ředitel závodu odesílá „Zprávu ředitele závodu…“ a „Protokol TD o úrazu během závodu“ 

současně na sekreariatad@czech-ski.com 

 

Zpracováno Radou KOSÚ AD TK dne 14.12. 2022                  

za správnost: Petr Ochmann, předseda KOSÚ AD T kraje 

 

Přílohy: Kalendář závodů ÚKZ, Madeja sport cup, Jesenický pohár, Rensar Cup 
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Příloha č. 1 k SŘ územních celků „Morava“ 

Termíny ÚKZ 

o 17.-18.12.2022 – Dolní Morava (2x SL, TD Martin Vrzgula) 

o 19.-20.12.2022 – Kouty (2xGS, TD Robert Kaděrka) 

o 7.-8.1.2023 – ponechat jako náhradní termín 

o 16.1.2023 – Bílá (SG), Mistrovství Moravy a Slezska (MSK) (TD Alena Danihelková) 

o 4.-5.2.2023 – Karlov (Baník) SL+GS, Mistrovství MSK (Moravy a Slezska) (TD Martin Vrzgula) 

o 4.-5.3.2023 – Karolinka (SL+GS) 

 

Příloha č.2 k SŘ územních celků „Morava“ 

A. Termínová listina Madeja sport cup 

datum   místo a pořádající oddíl                              Disciplíny 
7.1.2023 Annaberg, SK Annaberg    2 x GS  
21.1.2023 Hrubá Voda, LK Baník    2 x GS 
4.2.2023 Istebna Zloty Groň (PL), Ski Mosty              1 x GS, 
                                                                                                                  1 x jSL(U10), 1x SLk (U12) 
18.2.2023 Karolínka, SKI Soláň    1x GS, 1 x kombi 
11.3.2023 Bílá, SKI Vítkovice-Bílá          1 x GS, mistrovství T-kraje 

                                                                                     1 x jSL(U10), 1x SLk (U12) 
 

B. Termínová listina Jesenického Poháru 

ne 08.01.2023 SK Annaberg (Annaberg) 

ne 05.02.2023 TC Praděd (Karlova Studánka)  

ne 26.02.2023 TC Praděd (Karlov) 

ne 12.03.2023 TC Praděd (Karlov)  

ne 19.03.2023 SK Annaberg (Annaberg)  

 

C. Termínová listina Rychlebského poháru 

So 14.1.2023 v Petříkově 

So 25.2.2023 v Petříkově 

So 11.3.2023 v Petříkově 

 

Příloha č.3 k SŘ územních celků „Morava“ 

Termínová listina seriálu veřejných (náborových) závodů pro neregistrované lyžaře Rensar Cup 

konaných v Bílé v Beskydech, svah Javořinka: so 7.1.2023, so 4.2.2023, so 4.3.2023 

 

 

 

 


