
 

Pořadatel:       SK Ještěd AD 

ROZPIS ZÁVODU 

Datum konání: 

Místo konání: 
29. 1. a 30. 1. 2022 

Ski areál Ještěd – F10 

Druh závodu: 
Název závodu: 
Startují kategorie: 

Disciplíny: 
 
Technické provedení: 
Podmínky účasti: 
Přihlášky: 

 
Losování: 
Prezentace: 

 
Startovné: 

 
Časový program: 
 
 
 
 
 
 
 
Odvolání, přesunutí: 

 
Zdravotnické zabezpečení: 
Ředitel závodu: 
Sekretář závodu: 
Hlavní rozhodčí: 

PaP, KOSÚ AD L a SK 
LEKI CUP - Pohár Libereckého a Středočeského kraje, 
Přípravka mladší 2014 a mladší 
Přípravka 2012 – 2013 
Předžáci 2010 – 2011 
 
1 x obří slalom – jedno kolo – 29.1.2022, 1 x vyřazovací závod – 30.1.2022 (v případě 
špatných sněhových podmínek – nedostatku sněhu se pojede obří slalom – jedno kolo) 
SK Ještěd AD z pověření KOSÚ AD L a SK 
Dle SŘ LEKI CUP 2022 
Do 12:00 hod. ve čtvrtek 27.1. 2022 na on-line servisním a výsledkovém portálu OSÚ 

AD SLČR nebo na e-mail: ad.skjested@seznam.cz, tel.: 604 443 724. Přihlášení u 

prezentace pouze výjimečně a závodníci budou zařazeni na konec startovní listiny. 
 
V pátek 28.1.2022 dle SŘ PLaSK. 
V sobotu 29.1.2022 v době 7:15 - 8:15 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy 
Sportovního areálu Ještěd u skokanských můstků 2. p. Startovní čísla budou předána 
při prezentaci vedoucím družstev. Parkování TV cesta za tunelem. Nelze u budovy SAJ. 

 
250,-Kč za závodníka a jeden závod nebo 400,-Kč za oba závody, závodníci přihlášení 
u prezentace 300,-Kč za závodníka a jeden závod nebo 450,-Kč za oba závody, za 
neodevzdání startovního čísla 500,-Kč. 
Permanentky k prodeji u prezentace.  
 
Sobota 29.1. a neděle 30.1.2022 
7:15 – 8:15 hod. prezentace, výdej čísel 
8:15 – 8:45 hod. prohlídka tratě 
9:00 hod. start závodu v pořadí přípravka mladší, přípravka, předžáci 
 
Vyhlášení výsledků 30 min po dojetí posledního závodníka v areálu SAJ (u sk. můstků) 
1. - 3. místo - pohárek, nebo plaketa + diplom, 4. - 6. místo - medaile + diplom. 
 
Ve čtvrtek 27.1.2022 do 18:00 hod. zveřejnění na servisním a výsledkovém portálu OSÚ 
AD SLČR  
 
HS Ještěd 
Zdenek Štefek 
Petra Kyselová 
Michal Černý 
 
 

 

Zdeněk Štefek - ředitel závodů 

Záštita Libereckého kraje 

mailto:ad.skjested@seznam.cz


 

Záštita Libereckého kraje 

Vyřazovací závod.  

Pravidla vyřazovacího závodu  

Závod se uskuteční v GS terčích.  

Pro lyže platí: Závodníci mohou použít GS i SL lyže. Záleží na jejich uvážení. 

V 1. kole startují v jednotlivých kategoriích všichni přihlášení závodníci, kteří jsou na 1. kolo 

nasazeni v opačném pořadí klasifikace LEKI CUPu.  Bezbodoví jsou losováni na začátek startovního 

pole.  

Do 2. kola postupuje 14 nejlepších z kola prvého. V případě, že se na 14. místě umístí více 

závodníků, počet postupujících závodníků se rozšiřuje. Ve 2. kole startují závodníci v opačném 

pořadí dle dosažených časů. Závodníci na 15. až 30. místě podle časů v prvním kole obdrží dle svého 

umístění body do LC. Závodník, který 2. kolo nedokončí, bude klasifikován na 14. místě. V případě 

vypadnutí více závodníků ve 2. kole seřadí se dle časů z prvního kola za závodníky, které 2. kolo 

dokončí. Body obdrží dle bodového systému LC za dané umístění.  

Do 3. finálového kola postupuje 7 nejlepších z kola druhého. V případě, že se na 7. místě umístí 

více závodníků, počet postupujících závodníků se rozšiřuje. Ve 3. finálovém kole startují závodníci 

v opačném pořadí dle dosažených časů ve druhém kole. Závodníci na 1. až 7. místě podle časů ve 

3. finálovém kole, případně na dalších místech. Ti závodníci, kteří 3. finálové kolo nedokončí, budou 

klasifikováni na 7., respektive posledním místě z finálového kola a obdrží příslušné body do LC (při 

vypadnutí více závodníku seřadí se do 7. místa dle časů z druhého kola).  

V případě nepříznivých podmínek může JURY rozhodnout o konání závodu jen na dvě kola, toto 

rozhodnutí musí vyhlásit před startem prvního kola. Ve vyřazovacím závodě není povoleno používat 

slalomové štítky na helmách (helma musí odpovídat požadavkům na obří slalom). Body se 

započítávají do celkového pořadí LEKI CUPu. V případě startu menšího počtu než 14 závodníků se 

jede závod jen na dvě kola.  

Parametry Vyřazovacího závodu: SL v GS terčích: Vzdálenost bran: 12 – 14 m (vzdálenost točných 

tyčí), u prodlouženého oblouku je maximální vzdálenost točných tyčí 15 – 18 m. Trať musí 

obsahovat nejméně jeden a nejvýše tři prodloužené oblouky. 


