
     
 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 
VISEGRAD MASTERS CUP  

Toto jsou základní pravidla závodů započítaných do Visegrad Masters Cup 2022 - 2023 
 

Účast na závodech Masters 

Závodů se může zúčastnit každý závodník, který splní obecné podmínky účasti:  
o věkový limit – min 16, resp. 30 let (viz Kategorie a Třídy) 
o „Prohlášení závodníka MASTERS“ (viz dále)  
o jsou řádně přihlášeni  
o jsou aktivními členy národní lyžařské federace  

 
Kategorie a třídy 

Kategorie A – muži, třídy  

A1 - ročník narození 1992 – 1988  
A2 - ročník narození 1987 – 1983  
A3 - ročník narození 1982 – 1978  
A4 - ročník narození 1977 – 1973  
A5 - ročník narození 1972 – 1968  
 

Kategorie C – ženy, třídy  

C1 - ročník narození 1992 – 1988  
C2 - ročník narození 1987 – 1983  
C3 - ročník narození 1982 – 1978  
C4 - ročník narození 1977 – 1973  
C5 - ročník narození 1972 – 1968  

Kategorie B – muži, třídy  

B6 - ročník narození 1967 – 1963  
B7 - ročník narození 1962 – 1958  
B8 - ročník narození 1957 – 1953  
B9 - ročník narození 1925 – 1948  
B10 – ročník narození 1947 - 1943 atd. 
 

C6 - ročník narození 1967 – 1963  
C7 - ročník narození 1962 – 1958  
C8 - ročník narození 1957 – 1953  
C9 - ročník narození 1952 – 1948  
C10 – ročník narození 1947 - 1943 atd. 

Kategorie Open Muži  

OM - ročník narození 2006 – 1993 
 

Kategorie Open Ženy  

OŽ - ročník narození 2006 – 1993 

 

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, velitel časomíry, arbitr 
 
Body za výkon, žebříčky závodníků  

Body za výkon nepřidělují, výkonnostní žebříčky závodníků se nesestavují. 



     
 

 

VISEGRAD MASTERS CUP  
Visegrad Masters Cup je dlouhodobá celorepubliková soutěž jednotlivců podle vypsaných kategorií 
v příslušném závodním období, kde je hodnoceno umístění závodníka v jednotlivých vypsaných 
závodech „VMC“.  
 
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 ve VMC 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 VMC 

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

Účast závodníků ze zahraničí  

Všech závodů VMC se mohou zúčastnit závodníci ze zahraničí na základě přihlášky, včetně 
„Athlete’s declaration”. 
Na základě rozhodnutí FIS Council (vycházející z doporučení Mezinárodního olympijského výboru) 
a v zájmu integrity globálních sportovních soutěží, pořadatel neumožňuje účast ruských a 
běloruských sportovců na závodech VMC. 


