
    

 
 
 

Propozice PARALELNÍ ZÁVOD – VEZ 
 

Pořadatel:   z pověření OSÚ AD SLČR 
Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z. ú.  
Ski Team Sv. Petr z.s. 

Datum konání:                   11. 3. 2022 

Místo konání:     Špindlerův Mlýn – Stoh 

Disciplíny:   paralelní závod - GS 

Kategorie: 
U14 - mladší žákyně, mladší žáci 
U16 - starší žákyně, starší žáci 

Přihlášky:  
pouze elektronicky 7. 3. 2022 od 10,00 do 22,00 hod. 
http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody  

Odhlášení: mailem na eva.erlebachova@sportovniakademie.cz 

Podmínky účasti:  dle čl. 4 SŘ OSÚ AD 2021/2022  
nejedná se o RKZ, na závod neplatí omezení počtu účastníků 
závodníci a doprovod se účastní závodu na vlastní nebezpečí 
všichni závodníci a doprovod musí být řádně pojištěni 

Prezentace: úterý 8. 3. 2022, 17,00 – 19,00 hod. v závodní kanceláři  

Startovné: 
 

350,- Kč za závodníka a jeden závod 
jízdné 300,-Kč / den / závodník, trenér 
Czech skipass půjde standardně od 8,30 hod. 

Porada vedoucích družstev: 
čtvrtek 10. 3. 2022 v závodní kanceláři 
čas bude upřesněn na středeční poradě RKZ 

Závodní kancelář:  Hotel Stoh  
adresa:  Svatý Petr 205, 543 51 Špindlerův Mlýn 

Program: 
 
 
 
 

Kvalifikace (2 jízdy, červená + modrá; součet časů) 
Osmifinále (16 závodníků, 2 jízdy, červená + modrá; rozdíl) 
Čtvrtfinále (8 závodníků, 2 jízdy, červená + modrá; rozdíl) 
Semifinále (4 závodníci, 2 jízdy, červená + modrá; rozdíl) 
Malé finále a finále (o 3. a 4. místo / o 1. a 2. místo, 2 jízdy, červená + modrá) 

Časový program:   
bude upřesněn na poradě vedoucích družstev  
každou jízdu odjedou kategorie v pořadí: mladší žákyně – mladší žáci – starší 
žákyně - starší žáci 

Vyhlášení výsledků: cca 30 minut po ukončení závodu  
vyhlašuje se 1. – 3. místo 
 
Vyhlášení celkových výsledků Českého poháru žactva 2021/2022 proběhne 
v pátek 11. 3. 2022 po paralelním závodu cca ve 14 hodin 

Zdravotnické zabezpečení:    Horská služba 
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Ubytování:    pořadatel nezajišťuje  

Organizační výbor:  ředitel závodu:      Ladislav Forejtek 
sekretář:                 Eva Erlebachová 
velitel tratí:            Jiří Matějů 

Různé: - závodí se podle platných PLZ a SŘ SLČR pro rok 2021/22 
- pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu 

Pravidla závodu: - paralelní závod se uskuteční podle PLZ č.l. 1220 s  těmito úpravami: 
v případě že dojde k situacím, které nejsou řešeny v č.l. 1220 až 1232, 
musí se vyjít ze znění pravidel obřího slalomu č.l. 900. resp. platí speciální 
pravidla závodu 

- při závodě se použijí lyže na GS  
KVALIFIKACE 

- prezentovaní závodníci jsou do kvalifikace seřazeni podle pořadí ČP. 
Prvních 15 a bezbodoví jsou losováni.  

- kvalifikace se jede podle startovních čísel v samostatné trati pro 
kvalifikaci. První jízdu jedou lichá čísla v červené trati, sudá čísla v modré, 
ve druhé jízdě si trať vymění. Rozhodující je součet časů z obou jízd.  

- pokud závodník nedokončí první kvalifikační jízdu (DNF či DSQ), do druhé 
jízdy už nenastupuje 

- vracení do tratě není povoleno (DSQ) 
- pokud závodník omezí soupeře, bude diskvalifikován (DSQ) 
- pokud byl závodník omezen vedle jedoucím závodníkem, má právo na 

samostatný opakovaný start 
- z kvalifikace postupuje do osmifinále 16 nejlepších. V případě rovnosti 

časů na 16. místě absolvují závodníci další jednu jízdu v kvalifikační trati, 
která rozhodne o postupovém místě. 

OSMIFINÁLE (16), ČTVRTFINÁLE (8), SEMIFINÁLE (4), FINÁLE 
- na základě pořadí z kvalifikace obdrží závodníci čísla 1-16, která jim 

zůstanou po celý zbytek závodu 
- základní pavouk 1-16, 3-14, 5-12, 7-10, 8-9, 6-11, 4-13, 2-15 
- první jízdu jedou nižší čísla v červené trati, vyšší čísla v modré, ve druhé 

jízdě si trať prohodí. Rozhodující je součet rozdílů z obou jízd.  
- pokud závodník nedokončí první jízdu (DNF či DSQ), startuje ve druhé 

jízdě s časovou penalizací 0,5 s 
- pokud je mezi závodníky v první jízdě časový rozdíl větší než 0,5 s, 

aplikuje se penalizace 0,5 s 
- pokud po druhé jízdě dojde k rovnosti, postupuje závodník, který vyhrál 

druhou jízdu 
- pokud závodník nedokončí druhou jízdu (DNF či DSQ), je vyřazen  
- pokud druhou jízdu nedokončí oba závodníci, rozhoduje výsledek jízdy 

první. Pokud v tomto případě oba nedokončili ani první jízdu nebo v ní 
dosáhli rovnosti, postupuje ten, který ve druhé jízdě absolvoval delší 
úsek. 

- finálové jízdy jdou ve sledu: první jízda malé finále – první jízda finále – 
druhá jízda malé finále – druhá jízda finále 

 

                          

 


