SUDETSKÝ POHÁR 2017 - 1. ročník
Pravidla
Typ závodu: veřejný
Kategorie: starší žactvo, juniorky a junioři, dospělí
Počet závodů v sezóně: 3
Disciplíny: slalom (SL), vyřazovací závod (VZ), obří slalom (OSL)
Pořadatelé: TJ Slavoj Teplice n. M. (večerní SL+VZ), http://skiklubteplice.webnode.cz/
TJ Sokol Deštné v O. h. (OSL), http://www.tjdestne.cz/
Termíny: jednodenní závod
- SL: pátek 13. 1. 2017 (večerní)
- OSL: neděle 26. 2. 2017
- VZ: sobota 4. 3. 2017 (večerní)
Místa konání:
- SL: Teplice n. M., Skiareál Kamenec
- OSL: Deštné v O. h., Marta I. - závodní sjezdovka
- VZ: Radvanice v Čechách, Lyžařský areál
Bodování: do celkového hodnocení Poháru se započítávají následující body za pořadí
1. - 50b.
6. - 30b.
11. - 20b.
16. - 15b.
21. - 10b.
26. - 5b.
2. - 45b.
7. - 28b.
12. - 19b.
17. - 14b.
22. - 9b.
27. - 4b.
3. - 40b.
8. - 26b.
13. - 18b.
18. - 13b.
23. - 8b.
28. - 3b.
4. - 36b.
9. - 24b.
14. - 17b.
19. - 12b.
24. - 7b.
29. - 2b.
5. - 33b.
10. - 22b.
15. - 16b.
20. - 11b.
25. - 6b.
30. - 1b.
Celkové hodnocení: Pořadí se určuje dle získaných bodů z jednotlivých závodů. V případě
rovnosti bodů se jako další kriterium bere lepší dosažené umístění v těchto započítaných
závodech. Do celkového hodnocení se započítává jen závodník, který odstartoval minimálně
ve dvou závodech Poháru.
Pravidla:
- v souladu s platnými řády lyžařských závodů SLČR
- každý závod bude losován podle kategorií ze všech přihlášených závodníků
- OSL - všichni mohou startovat v jedné trati, 2 kola
- SL – jedna trať pro všechny kategorie, 2 kola
- VZ - 3 kola, do každého dalšího kola postupuje polovina počtu startujících, lichý počet
startujících se zaokrouhlí nahoru na sudý počet, startuje se v obráceném pořadí
- startovní pořadí v závodech uspořádaných ve dvou kolech se určuje výsledkovou
listinou 1. kola s výjimkou prvních 15-ti závodníků, kteří startují v obráceném pořadí
Vyhlášení: vždy první 3 místa v kategorii, po posledním závodu rovněž celkoví vítězové ze
všech závodů ve své kategorii získají pohár
Povinné vybavení: ochranná přilba dle platného soutěžního řádu SLČR
Startovné: 250 Kč za závodníka a závod
Propozice závodů, přihlašování: zajišťuje každý pořadatel samostatně

