ČESKOMORAVSKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH 2010/2011
Soutěžní řád Českomoravského poháru 2010/2011(dále jen ČMP) – úsek běh na lyžích.
Tento soutěžní řád ČMP pro závody v běhu na lyžích navazuje na nadřazená Pravidla
lyžařských závodů a Soutěžní řád SLČR 2010/2011 - běh na lyžích.
Pořadatelem ČMP jsou krajské svazy lyžařů krajů Pardubického a Vysočina
1. Zařazené závody
Datum
Místo konání
Pořadatel
2.1.2011
Nové Město na Moravě
NMNM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

15.1.2011
22.1.2011
23.1.2011
5.2.2011
6.2.2011
12.2.2011
13.2.2011
13.3.2011

2. Kategorie
Kategorie
žákyně nejmladší
žáci nejmladší
žákyně mladší
žáci mladší
žákyně starší
žáci starší
dorostenky mladší
dorostenci mladší
dorostenky starší
dorostenci starší
Ženy
Muži
veteráni (nad 40let)

Hlinsko
Česká Třebová
Svratka
Žďár nad Sázavou
Klášterec
Pohledec
Králíky
Letohrad

KKHL
SKCT
MARS
ŽĎAS
SOKL
POHL
KRAL
SPLE

ročník
Narození
2001/02
2001/02
1999/00
1999/00
1997/98
1997/98
1995/96
1995/96
1993/94
1993/94
1992 a starší
1972/1992
1971 a starší

V rámci každého závodu ČMP uspořádá pořadatel veřejný náborový závod pro nejmladší
žactvo, ročníky 2003 a mladší. Tyto závody se nehodnotí do ČMP.
3. Délky tratí
Dle Pravidel lyžařských závodů – SLČR – 2009.
V závodech žactva v sezóně 2010/2011 závodí nejmladší žactvo pouze klasickým způsobem.
4. Pravidla
a) ČMP je vypsán pro všechny kategorie.
b) ČMP je vypsán jako otevřený tj. budou klasifikováni všichni registrovaní závodníci.
c) V každém závodě ve všech kategoriích se bude bodovat 15 nejlepších závodníků, a to
sestupně dle tabulky bodů:15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.
Tabulka platí i pro menší počet závodníků než patnáct. Závodníci na stejném pořadí
získají stejný počet bodů,
d) Do celkového hodnocení se započítává každému závodníkovi 6 nejlepších umístění.
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e) Při rovnosti bodů v celkovém hodnocení ČMP je rozhodující vyšší počet vítězství.
V případě rovnosti vítězství je rozhodující lepší umístění.
f) V případě, že bude uspořádáno 9 a méně závodů, bude započítáno každému
závodníkovi počet umístění podle následujícího klíče: 9 závodů/ započítáno 6
umístění; 8/5; 7/5; 6/4, 5/4, 4/3, 3/3. Každému závodníkovi se však započítávají
minimálně 3 umístění.
g) Slavnostní vyhodnocení výsledků ČMP bude provedeno po závodě 13.3.2011
v Letohradě
h) V případě, kdy se v rámci ČMP uspořádají měně jak tři závody, nebude ČPM
vyhodnocen.
5. Pokyny a ustanovení
a) Účast na závodech ČMP není omezena. Závodník musí mít platnou lékařskou
prohlídku, členové SLČR průkaz pro rok 2010/2011 a registrační průkaz závodníka.
b) Jedná se o kategorii závodů B dle pravidel lyžařských závodů SLČR. Výkonnostní
třídy II. a III.VT - se získají dle limitů uvedených v Soutěžním řádu SLČR.
c) Schválený rozpis závodu rozešle pořadatel nejpozději 3 týdny před termínem závodu
všem oddílům s běžeckým zaměřením, které jsou uvedeny v příloze.
d) Přihlášky na závody budou probíhat přednostně elektronicky. Přihlášky na jednotlivé
závody lze zasílat nejpozději vždy do pátku 12 hod. na e-mail uvedený na propozicích
příslušného závodu (pro sobotní i nedělní závod). Přihláška může být zaslána též
v tištěné formě, a to tak aby byla doručena nejpozději ve čtvrtek před víkendem
závodů. Jména závodník nesmí být zkracována a u všech kategorií musí být uveden
ročník narození a výkonnostní třída.
e) Pro závody ČMP bylo stanoveno následující startovné: nejmladší kategorie – startovné
se nevybírá, žákovské a dorostenecké kategorie 30 Kč, dospělí 50 Kč. Startovné se
platí za každého přihlášeného závodníka.
f) V mimořádných případech lze provést přihlášení v den závodu do času uvedeného na
propozicích. Pro tento případ je stanoveno jednotné zvýšené startovné ve výši 100 Kč.
g) Zrušení nebo přeložení závodu bude oznámeno pouze přihlášeným klubům či
jednotlivcům.
h) Pořadatelé jsou povinni před závodem předat vedoucímu závodníků startovní listiny.
i) Výsledkovou listinu musí podepsat TD – respektive ředitel závodu a hlavní rozhodčí.
j) Výsledkové listiny rozešle pořadatel zúčastněným oddílům v elektronické verzi a dále
na e-adresu: jiri.zapletal@czloko.cz , a též dle Pravidel lyžařských závodů a
Soutěžního řádu. Pořadatel závodů musí ve výsledkové listině uvádět u všech
kategorií ročník narození závodníků. Ve výsledkové listině musí být dále uvedeny
splněné limity II. a III. VT.
k) Průběžné a konečné hodnocení ČMP zajišťuje Jiří Zapletal. Pro účely hodnocení
poháru zašle pořadatel výsledky na adresu e-mail: jiri.zapletal@czloko.cz. Průběžné
výsledky budou presentovány na www.skict.cz.
6. Informační kontakt
Jiří Zapletal, Na Výšině 589, 560 02 Česká Třebová, Tel: zaměstnání - 972 325 030,
mobil - 602 141 946, fax: 465 532 658; e-mail: jiri.zapletal@czloko.cz;
Schváleno UBD krajského svazu lyžařů Pardubického kraje a kraje Vysočina
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