
     
 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SKI SERIE MASTERS  
Toto jsou základní pravidla závodů započítaných do Ski Serie Masters, 
podrobnější ustanovení jsou v Soutěžním řádu Masters OSÚ AD SLČR 

 

Účast na závodech Masters 

Závodů se může zúčastnit každý závodník, který splní obecné podmínky účasti:  
o věkový limit – min 17, resp. 30 let (viz Kategorie a Třídy) 
o „Prohlášení závodníka MASTERS“ (viz dále)  
o jsou řádně přihlášeni  
o mají přidělené registrační číslo 

- kategorie C, B, A - FIS Masters Code  
- kategorie Open – reg. číslo OSÚ AD SLČR 

o jsou aktivními členy SLČR (mají uhrazen členský příspěvek SLČR na rok 2019)  
o mají uhrazen licenční poplatek ve výši 150,- Kč , který se hradí SLČR  

 

Souběžně bude vypsán veřejný závod pro nečleny SLČR, kteří však nebudou zahrnuti do celkového pořadí 
Ski Serie Masters. 

 
Kategorie a třídy 

Kategorie A – muži, třídy  

A1 - ročník narození 1988 – 1984  
A2 - ročník narození 1983 – 1979  
A3 - ročník narození 1978 – 1974  
A4 - ročník narození 1973 – 1969  
A5 - ročník narození 1968 – 1964  
 

Kategorie C – ženy, třídy  

C1 - ročník narození 1988 – 1984  
C2 - ročník narození 1983 – 1979  
C3 - ročník narození 1978 – 1974  
C4 - ročník narození 1973 – 1969  
C5 - ročník narození 1968 – 1964  

Kategorie B – muži, třídy  

B6 - ročník narození 1963 – 1959  
B7 - ročník narození 1958 – 1954  
B8 - ročník narození 1953 – 1949  
B9 - ročník narození 1948 – 1944  
B10 – ročník narození 1943 - 1939 atd. 
 

C6 - ročník narození 1963 – 1959  
C7 - ročník narození 1958 – 1954  
C8 - ročník narození 1953 – 1949  
C9 - ročník narození 1948 – 1944  
C10 – ročník narození 1943 - 1939 atd. 

Kategorie Open Muži  

OM - ročník narození 2002 – 1989 
 

Kategorie Open Ženy  

OŽ - ročník narození 2002 – 1989 

 

Technická pravidla 

Minimální délky a typy lyží  

Minimální délka lyží pro slalom a obří slalom je bez omezení, určení lyží by mělo respektovat danou disciplínu  
Minimální délka lyží pro SG 185 cm (muži), 180 cm (ženy) 
Muži nad 65 let a ženy nad 55 mohou používat vybavení bez omezení.  
Závodníci musí mít na všechny závody ochrannou helmu, která odpovídá bezpečnostním předpisům pro 
jednotlivé disciplíny.  
 
Trať závodu  

Trať pro SL i OS může být vytyčena pouze jednou tyčí, resp. jedním terčem. 
 
Startovní pořadí  

Startovní pořadí pro závod (obě kola) je stanoveno podle data narození – od nejstaršího závodníka po 
nejmladšího. Startuje se v tomto pořadí kategorií: C, B, A, OŽ, OM.  
 
Složení Jury 

- ředitel závodu, technický delegát, arbitr 
 
Body za výkon, žebříčky závodníků  

Body za výkon nepřidělují, výkonnostní žebříčky závodníků se nesestavují. 

 



     
 

SKI SERIE MASTERS – Český pohár  

Ski Serie Masters – Český pohár je dlouhodobá celorepubliková soutěž jednotlivců podle vypsaných kategorií 
v příslušném závodním období, kde je hodnoceno umístění závodníka v jednotlivých vypsaných závodech 
„SSM-ČP“.  
 
Způsob hodnocení  

Všem závodníkům v jednotlivých třídách jsou přidělovány body za umístění v jednotlivých vypsaných 
závodech. Do celkových výsledků se počítá 12 nejlepších bodových výsledků dosažených v aktuální sezóně 
(resp. 70% odjetých závodů). Minimum jsou 3 starty v aktuální sezoně.  
 
Body za umístění  

Body za umístění se započítávají do pořadí v SSM-ČP pro každou třídu zvlášť podle stupnice:  
 

Místo body Místo Body Místo body 
1. 100 6. 40 11. 24 
2. 80 7. 36 12. 22 
3. 60 8. 32 13. 20 
4. 50 9. 29 14. 18 
5. 45 10. 26 15. 16 
(a dále o 1 bod méně za každé další místo)  
Příklad: první v pořadí zařazený do třídy A1 získá 100 bodů, první v pořadí stejného závodu zařazený do 
třídy A2 získá 100 bodů  

Finálové závody jsou hodnoceny dvojnásobným počtem bodů. 
 
Rovnost umístění (získaných bodů)  

V případě umístění dvou a více závodníků ve stejném pořadí v jednom závodě obdrží všichni odpovídající 
nejvyšší počet bodů.  
V případě zisku stejného počtu bodů dvou a více závodníků v celkovém pořadí rozhoduje o jejich vzájemném 
pořadí větší počet lepších umístění v jednotlivých závodech.  
 
Vyhlášení konečného pořadí SSM-ČP 

Vyhlášení konečného pořadí SSM-ČP bude provedeno ve všech třídách u závodníků, kteří se umístili na 1.-
3. místě. Vyhlášení proběhne po posledním finálovém závodě SSM-ČP, v případě jeho nekonání v náhradním 
termínu. 

 

Různé 

Prohlášení závodníka  

Každý závodník musí mít Prohlášení odevzdané na Komisi Masters OSÚ AD SLČR. 
Podepsané prohlášení, které má platnost po celou další závodní činnost, závodník předkládá KMA buď přímo, 
nebo prostřednictvím pořadatele prvního závodu, kterého se závodník účastní. 
Součástí Prohlášení je i „prohlášení“ závodníka o jeho zdravotní způsobilosti. 
U závodníků mladších 18ti let musí být dokument podepsán zákonným zástupcem. 
 
Licenční poplatek  

Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 3 dnů před konáním závodu, na který se závodník hlásí, na číslo účtu 
SLČR u GE MONEY BANK 1724702504/0600, variabilní symbol 220101, do zprávy pro příjemce uvést:  
- v případě platby za jednotlivce celé jméno a příjmení  
- v případě platby za více závodníků název oddílu, současně je nutné zaslat soupis závodníků, za které byla 
platba uskutečněna na mail michaela.jarousova@czech-ski.com. 
V případě, že závodník nestihne uhradit poplatek včas, může kontaktovat KMA pro řešení účasti v závodu. 
 

Účast závodníků ze zahraničí  

Všech závodů ČP-SSM (včetně MČRM) se mohou zúčastnit závodníci ze zahraničí na základě přihlášky jejich 
národní asociace, včetně „Athlete’s declaration”. 
Tito budou vyhlášeni v pořadí jednotlivých kategorií (závodů) a jsou zahrnuti do celkového pořadí ČP-SSM. 
Mistrem ČR MASTERS může být vyhlášen pouze závodník z ČR (státní příslušnost).  


