SOUTĚŽNÍ ŘÁD SLČR, úsek snowboardingu
SEKCE 1 – závodní pravidla a ustanovení
Tento SŘ vydaný SLČR obsahuje ustanovení týkající se sportovní činnosti spojené s organizací
a účastí na závodech v působnosti ÚSB SLČR.
1. Hodnocení sportovních výkonů
Sportovní výkony závodníků jsou ÚSB SLČR v jednotlivých závodních obdobích zpracovávány
a vyhodnocovány. Existují a připouští se:
1.1.
Mezinárodní žebříček FIS (dále jen ŽFIS), který se použije pro mezinárodní
závody
Zpracovává FIS - www.fis-ski.com.
1.2.
Žebříček Českého poháru (ŽČP) je tvořen součtem výkonů ve všech závodech
zařazených do ČP. Na základě ŽČP se vyhlašuje celkový vítěz ČP v dané kategorii, a to na
posledním vyhlášeném závodě ČP. ŽČP je ke stažení na stránkách czech-ski.com v sekci
ŽEBŘÍČKY A LISTINY BODŮ – SNOWBOARDING.
1.3.
BASE LIST ČP (BLČP) je základní listina bodů pro nasazení závodníků do závodů
ČP. Base list je vydáván vždy 1x ročně a to po ukončení aktuální závodní sezóny, nejpozději
však k datu 1.9. daného roku a je platný pro období do prvních závodů ČP sezony
nadcházející.
Pro výpočet BASE listu bude použito průměru 3 nejlepších výsledků závodníka za
předchozích 365 dní. Pokud závodník absolvoval méně než 3 závody, pak se BLČP stále
vypočítává dělením 3mi (např. dosažený výsledek 50 bodů a 100 bodů, 3. výsledek není –
závodník bude mít body v BLČP (50+100+0)/3=50). BLČP je ke stažení na stránkách czechski.com v sekci ŽEBŘÍČKY A LISTINY BODŮ – SNOWBOARDING.
2. Podmínky pro přiznání bodů za výkon
2.1. Body za výkon v ČP
Závodníci, kteří chtějí být uvedeni v ŽČP musí zaplatit členský příspěvek SLČR prostřednictvím
oddílů, klubů nebo přímo na sekretariátu. Závodníci, kteří chtějí provést změnu v dříve
uvedených údajích, musí tyto změny nahlásit sekretariátu ÚSB. Termín je do 31.12. běžného
roku na adresu sekretariátu ÚSB SLČR. Na přihlášce musí být uvedeno:
· klub/oddíl, za který bude závodník startovat
· kódové číslo nebo uvést ,,nový závodník“
· jméno, příjmení, rok narození
Závodníci, kteří chtějí být uvedeni v dané sezoně v ŽČP, se musí v daném závodním období
zúčastnit alespoň 1 závodu uvedeného v Kalendáři závodů ÚSB SLČR a mít zaplacen členský
příspěvek SLČR.
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2.1.1. Přidělování bodů za výkon v závodě Českého poháru
Body za výkon budou přiděleny všem účastníkům závodu bez ohledu na národnost, ve škále
se tedy nevynechávají zahraniční závodníci. Pouze závodníkům české národnosti se body
sčítají do celkového žebříčku ČP a pouze český závodník může ČP vyhrát. Bodové ohodnocení
za umístění se řídí touto škálou:
Umístění
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Body Umístění
100,00
21
80,00
22
60,00
23
50,00
24
45,00
25
40,00
26
36,00
27
32,00
28
29,00
29
26,00
30
24,00
31
22,00
32
20,00
33
18,00
34
16,00
35
15,00
36
14,00
37
13,00
38
12,00
39
11,00
40

Body Umístění
10,00
41
9,00
42
8,00
43
7,00
44
6,00
45
5,00
46
4,50
47
4,00
48
3,60
49
3,20
50
2,80
51
2,60
52
2,40
53
2,20
54
2,00
55
1,97
56
1,94
57
1,91
58
1,88
59
1,85
60

Body Umístění
1,82
61
1,79
62
1,76
63
1,73
64
1,70
65
1,67
66
1,64
67
1,61
68
1,58
69
1,55
70
1,52
71
1,49
72
1,46
73
1,43
74
1,40
75
1,37
76
1,34
77
1,31
78
1,28
79
1,25
80

Body Umístění
1,22
81
1,19
82
1,16
83
1,13
84
1,10
85
1,07
86
1,04
87
1,01
88
0,98
89
0,95
90
0,92
91
0,89
92
0,86
93
0,83
94
0,80
95
0,77
96
0,74
97
0,71
98
0,68
99
0,65
100

Body
0,62
0,59
0,56
0,53
0,50
0,47
0,44
0,41
0,38
0,35
0,32
0,29
0,26
0,23
0,20
0,17
0,14
0,11
0,08
0,05

Na místě 101 a výše se již body nepřidělují a závodník tedy obdrží nula bodů.
2.1.2. Věkové kategorie
Sezóna
18/19

Sezóna
19/20

Sezóna
20/21

Sezóna
21/22

Sezóna
22/23

Sezóna
23/24

SUPERKIDS PAR

2008-2013 2009-2014

2010-2015 2011-2016 2012-2017 2013-2018

KIDS PAR

2006-2007 2007-2008

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

ROOKIES PAR

2004-2005 2005-2006

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

KIDS SBX

2008-2013 2009-2014

2010-2015 2011-2016 2012-2017 2013-2018

ROOKIES SBX

2004-2007 2005-2008

2006-2009 2007-2010 2008-2011 2009-2012

JUNIOR

1999-2003 2000-2004

2001-2005 2002-2006 2003-2007 2004-2008

DOSPĚLÍ

1900-1998 1900-1999

1900-2000 1900-2001 1900-2002 1900-2003
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Pokud se v závodě v dané kategorii účastní 3 a méně závodníků, je možné závod spojit a
bodovat dohromady pro obě pohlaví.
2.2. Mezinárodní body FIS
Závodníci, kteří chtějí být v dané sezóně uvedeni v mezinárodní listině FIS, musí zaplatit
příspěvek sekretariátu ÚSB SLČR a písemně se přihlásit na stanoveném formuláři.
Přihláška musí obsahovat tyto údaje:
· jméno a příjmení
· rok narození
· mezinárodní kódové číslo /pokud bylo již v minulosti přiděleno/
· kopie dokladu o zaplacení příslušné finanční částky příspěvku
· podepsané Prohlášení závodníka ( Závodníci, kteří se přihlašují nově na FIS body, musí
podepsat tzv. Prohlášení závodníka. V případě nezletilosti ho podepisují jejich rodiče
nebo odpovědní zástupci)
3. Závod
Jako závod je definována soutěž pro veřejnost a/nebo registrované závodníky, která je
řádně zapsána v Kalendáři závodů (KZ) SLČR. A uvedena na stránkách czech-ski.com v sekci
závody a výsledky, v sekci snowboarding, nebo na stránkách FIS. Pořádání jednotlivých typů
závodů je upraveno v sekci 2 – pro pořadatele.
3.1. FIS závod
Závod zapsaný v kalendáři FIS, který se řídí výhradně pravidly FIS ICR platnými pro dané
období. Pro závod FIS je přidělován FIS Technický delegát. Rozhodujícím orgánem v závodu je
Jury. Složení Jury se liší dle daného typu závodu – viz ICR-Pravidla FIS.
3.2. Mistrovství České Republiky
Závod pořádaný ÚSB SLČR, nebo pověřeným pořadatelem ÚSB SLČR, za účelem nalezení
mistra, vicemistra a 2. vicemistra republiky v dané disciplíně. Pro závod kategorie FIS MČR
i Open/NZ MČR je nutná přítomnost FIS TD, nominovaného federací FIS (pro závod FIS), nebo
nominovaného ÚSB SLČR (pro závod Open/NZ) a dále EK. Rozhodujícím orgánem v závodu je
Jury, složení Jury se liší dle daného typu závodu, členem Jury je vždy TD a EK – viz ICRPravidla FIS. Pravidla závodu se řídí tímto soutěžním řádem, vše co neupravuje tento SŘ se
řídí pravidly FIS.
3.2.1. Vyhlášení mistrů České republiky a vyhodnocení pořadí v závodech se
společnými kategoriemi.
Mistry České republiky v příslušných věkových kategoriích mohou být vyhlášeni pouze
členové SLČR a občané České republiky. Kategorie juniorů se vyhlašuje samostatně v pořadí
dle umístění. Pokud se na MČR v pořadí 1- 3 umístí více závodníků na stejné příčce, bude jim
udělen shodný titul. Příslušné další umístění se pak vypouští. Pokud se ze sloučeného závodu
dospělých a juniorů vyhlašují mistři republiky a junior porazí dospělého, je vyhlášen jak mezi
dospělými, na příčce kterou obsadil, tak v kategorii juniorů, obdrží tedy oba tituly.
3.3. Olympiáda dětí a mládeže (ODM)
Závod ODM v disciplíně snowboarding se řídí tímto soutěžním řádem a pravidly FIS, tam kde
není upraveno jinak. Organizace ODM se řídí příslušným článkem v SEKCI 2 tohoto
soutěžního řádu. Podmínky účasti jsou upraveny v čl. 4.3 a nominační kritéria jsou upraveny
čl. 5.3 tohoto soutěžního řádu.
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3.4. Národní závod (dále jen NZ)
Závod pro veřejnost, řádně zapsaný do KZ, který se řídí tímto SŘ. Vše co neupravuje tento SŘ
se řídí platnými pravidly FIS. Pro NZ se nevyžaduje přítomnost TD. Za bezpečnost závodu
zodpovídá pořadatel závodu.
4. Podmínky účasti na závodech
4.1. FIS
Na závodech zařazených v kalendáři FIS mohou startovat pouze závodníci s aktivním FIS
kódem. Účast závodníků SLČR a dalších osob na závodech FIS je možná pouze na základě
přihlášky ÚSB SLČR, který je jediný oprávněný zasílat pořadatelům oficiální přihlášky na
předepsaných formulářích FIS. Rozhodujícím hlasem pro nominaci na závodech FIS je hlavní
trenér dané disciplíny.
4.2. Český pohár
ČP se mohou zúčastnit závodníci, kteří jsou v online systému SLČR k závodu řádně přihlášeni.
4.3. ODM
Olympiády dětí a mládeže se mohou zúčastnit závodníci nominovaní jednotlivými kraji dle
nominačních kritérií viz 5.3
5. Nominační kritéria
Nominační kritéria pro starty na závodech FIS v ČR a v zahraničí stanovuje pro všechny
kategorie Rada ÚSB SLČR, zejména podle výkonnostních kritérií. Kritéria jsou uvedena
v tomto článku, nebo v samostatných přílohách vydávaných Radou ÚSB.
Nominující složky nebo pověřená osoba může při nominacích na závody FIS provádět
příslušné změny v případech, kdy se jedná o organizační, technickou, ekonomickou, nebo
jinou problematiku spojenou s účastí na těchto závodech např. podle vytvořených sérií
závodů, kterých se chtějí zúčastňovat nominované skupiny jako celky s přihlédnutím na
klubovou nebo týmovou příslušnost apod.
5.1. MČR a ČP
Závodu se může zúčastnit kterýkoliv člen ÚSB SLČR se zaplaceným členským příspěvkem.
5.2. Zahraniční závody
Na jednotlivé závody budou nominováni závodníci podle pořadí v jednotlivých disciplínách
v poslední platné listině FIS, konečné nominace řeší Reprezentační trenér dané disciplíny.
Závodů se může zúčastnit počet závodníků stanovených reglementem FIS.
5.3. ODM
Na ODM nominují Kraje na základě umístění v aktuálním BASE listu ČP v dané kategorii,
v období podání nominací (např. pro ODM 2020 je aktuálním BASE LIST 2020 – vytvořený dle
výsledků závodníků v přechozí sezoně). Pokud se rozhoduje v nominaci mezi závodníky, kteří
mají shodný počet bodů v BASE listu (průměr 3 nejlepších dosažených výsledků) v dané
disciplíně, rozhodne další tedy 4. a další nejvyšší bodový výsledek v disciplíně dosažený
v předchozích 365 dnech před datem nominace).
Pokud je nutné rozhodnout v nominaci mezi 2ma závodníky v dané věkové kategorii, pak má
přednost ten, který dosáhl lepšího bodového hodnocení v dané disciplíně, následně pak
v kombinovaném hodnocení disciplín.
Příklad 1: chlapec A dosáhl v SBX base listu 100bodů, chlapec B taktéž, 4. nejlepší výsledek A
je 80bodů, 4. nejlepší výsledek B je taktéž 80 bodů, 5. nejlepší výsledek A je 60bodů, 5.
4

nejvyšší výsledek B je 40 bodů. Nominován tedy bude chlapec A.
Příklad 2: v disciplíně SBX jsou si chlapec C a D rovni dle všech dosažených výsledků, chlapec
C dále soutěžil v PAR a dosáhl v base listu PAR 30bodů, chlapec D se disciplíny PAR
neúčastnil, nominován bude tedy chlapec C jelikož je všestrannější nežli chlapec D. )
Postaršování závodníků pro účast na ODM je zakázáno.
6. Přihlašování na závody
6.1. Přihlašování na závody FIS
Přihlášky závodníků na závody FIS podle stanovených kritérií včetně stanovení odpovědných
osob (např.trenéři, vedoucí apod.) vůči pořadateli provádí sekretariát ÚSB SLČR.
6.2. Přihlašování na ČP
Přihlašování se provádí výhradně online na stránkách czech-ski.com v sekci závody.
7. Startovné
Předsednictvo ÚSB schválilo až do odvolání maximální výši startovného takto: 350Kč za
závodníka / jednotlivý závod v závodech FIS v ČR a 350Kč za závodníka / jednotlivý závod
v NZ. EC a vyšší kategorie závodů se řídí ustanovením FIS ohledně maximální výše
startovného.
8. Doping
Doping je ve všech disciplínách přísně zakázán. Kontrolu a postih dopingu ve sportu
stanovuje: „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“, vydané Antidopingovým
výborem České republiky, vztahující se na všechny závodníky, kteří se na závod připravují
nebo se ho účastní. Pro mezinárodní závody platí dopingová pravidla FIS.
(viz. www czech-ski.com.)
Seznam zakázaných léků – ADV ČR www.antidoping.cz
Vybraný závodník :
· převezme výzvu k dopingové kontrole a její převzetí potvrdí s uvedeným časem, svým
podpisem
· sportovec se musí do 1 hodiny po vyzvání dostavit do odběrové místnosti
· sportovec má právo být doprovázen jednou osobou jako doprovod
· u mladistvých sportovců zajistí dopingový komisař, podle možností, účast zákonného
zástupce nebo jiné vhodné osoby (lékař, trenér, zástupce svazu)
· sportovec musí mít u sebe průkaz totožnosti
Pokud se sportovec odmítne zúčastnit odběru bude tato skutečnost zaznamenána
a oznámena “Exekutivě“ jako porušení antidopingového pravidla.
8.1. Preventivní lékařská prohlídka
Podle výnosu ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR jsou registrovaní sportovcireprezentanti a ostatní účastníci mistrovských a nemistrovských soutěží povinni se podrobit
preventivní lékařské prohlídce ne starší než 12 měsíců ve znění směrnice č.3/1981 Věst. MZ
ČSR o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovní činnosti ve
znění směrnic č.5/1985 Věstníku MZ.
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9. Distribuce rozpisů
Rozpisy všech závodů na území ČR včetně FIS je třeba zaslat na sekretariát ÚSB SLČR
minimálně 30 dnů před konáním závodu:
Michaela Šternová email: michaela.sternova@czech-ski.com. Rozpisy závodů budou
uveřejňovány na internetových stránkách www.czech-ski.com nebo na www.fis-ski.com.
PP je povinen dané závody vyvěsit na web SLČR – Závody a Výsledky a sekretariát je povinen
závody po kontrole oprávněnosti vyvěšení schválit k publikaci na webu.
10. Distribuce výsledkových listin
Pokyny pořadatelům: výsledkové listiny je každý pořadatel povinen vyvěsit k danému závodu
na web SLČR – Závody a výsledky. Formát výsledků je ke stažení na webu SLČR a je přílohou
tohoto soutěžního řádu.
11. ADRESÁŘ
Svaz lyžařů České republiky
Zasílací adresa: Cukrovarnická 42, 162 00, Praha 6
Tel: 220980618
email: michaela.sternova@czech-ski.com
www.czech-ski.com, obecné informace SLČR a ÚSB
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Příloha 1– Formát výsledků závodů
Výsledky závodu, tak aby bylo možné je zařadit do národního žebříčku závodů a závodníky do
národního žebříčku závodníků, musí obsahovat:
1. název závodu
2. místo závodu
3. kategorie
4. pohlaví
5. ředitel závodu
6. jména rozhodčích
7. pořadí, ve kterém se závodník umístil
8. startovní číslo závodníka
9. jméno a příjmení
10. datum narození
11. bodové hodnocení
12. podpis ředitele závodu nebo osoby oprávněné SLČR ÚSB
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SEKCE 2 – PRO POŘADATELE
1 Organizace FIS závodu v ČR
Organizátorem FIS závodu na území ČR je výhradně ÚSB SLČR, nebo jím pověřený pořadatel
(dále jen PP). V případě kdy organizuje závod PP, bude závodu přidělen event. koordinátor
(dále jen EK), který bude v součinnosti s organizátorem dohlížet na dodržení kvality závodu
pořádaných pod hlavičkou ÚSB SLČR. Rozhodujícím orgánem v závodu je Jury, složení Jury se
liší dle daného typu závodu– viz ICR-Pravidla FIS, členem Jury je vždy TD a EK – jako refferee.
Pravidla závodu se řídí tímto soutěžním řádem, vše co neupravuje tento SŘ se řídí pravidly
FIS.
1.1 Práva a povinnosti PP
PP je povinen dodržet podmínky pro pořádání FIS závodu dle pravidel FIS – viz FIS ICR platné
pro dané období. Dále je PP povinen spolupracovat s EK a dbát jeho doporučení tak, aby byla
dodržena kvalita a bezpečnost FIS závodů pořádaných na území ČR, pod hlavičkou ÚSB SLČR.
1.2 Práva a povinnosti EK
EK je součástí organizační komise závodu a člen Jury závodu – refferee. EK doporučuje
a dohlíží na dodržení kvality a bezpečnosti závodu, spolupracuje s TD a PP. EK je povinen
poskytnout součinnost pořadateli v organizaci, kvalitě a bezpečnosti závodu FIS, za to EK
náleží odměna v rozsahu stanoveném formulářem TD Expenses sheet pro FIS TD, pokud
nebude sjednáno jinak. EK je povinen po skončení závodu vypracovat report o
uskutečněném závodu ve dvou vyhotoveních a zaslat tento report do 7mi dnů od skončení
závodu na ÚSB SLČR a PP.
2. Organizace MČR
Organizátorem MČR je výhradně ÚSB SLČR, nebo jím pověřený pořadatel. V případě kdy
organizuje závod PP, bude na místo závodu vyslán EK, který bude v součinnosti
s organizátorem dohlížet na dodržení kvality závodu pořádaných pod hlavičkou ÚSB SLČR.
2.1 Práva a povinnosti PP
PP je povinen spolupracovat s EK a dbát jeho doporučení tak, aby byla dodržena kvalita a
bezpečnost FIS závodů pořádaných na území ČR, pod hlavičkou ÚSB SLČR.
2.2 Práva a povinnosti EK
EK je součástí organizační komise závodu a člen Jury závodu – refferee. EK doporučuje
a dohlíží na dodržení kvality a bezpečnosti závodu, spolupracuje s TD a PP. EK je povinen
poskytnout součinnost pořadateli v organizaci, kvalitě a bezpečnosti závodu, za to EK náleží
odměna v rozsahu stanoveném formulářem TD Expenses sheet pro FIS TD, pokud nebude
sjednáno jinak.
3. Organizace ODM
Organizátora ODM vybírají kraje. Pro závod ODM bude úsekem snowboardingu SLČR
přidělen ÚSB SLČR FIS TD, dále bude přidělen event. koordinátor (EK), pro zajištění
kontinuity v pořádání kvalitních a bezpečných snowboardových soutěží.
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3.1 Práva a povinnosti TD a EK
TD a EK jsou povinni poskytnout součinnost pořadateli v organizaci, kvalitě a bezpečnosti
závodu ODM, za to jim náleží odměna v rozsahu stanoveném formulářem TD Expenses sheet
pro FIS TD, pokud nebude sjednáno jinak.
4 Zprávy TD a odpovědných pracovníků vč. EK
Pro závody FIS - TD jsou povinni odeslat do 2 dnů po skončení závodu zprávu o jeho průběhu
na předepsaném formuláři FIS. Tato zpráva se zpracovává i v případě nekonání závodu.
Zprávu obdrží sekretariát ÚSB SLČR, FIS kancelář a pořadatel. EK předává report sekretariátu
ÚSB SLČR a PP.
Na NZ za správnost výsledků zodpovídá pořadatel, který je také povinen výsledky uploadovat
na web SLČR – Závody a Výsledky do 3 dnů od ukončení závodu ve formátu PDF. Za
správnost výsledků ručí PP a přidělený TD.
5 Doping a spolupráce s dopingovou kontrolou – pořadatel
Dostaví-li se dopingová kontrola k závodu je povinností spolupráce :
Pořadatele :
· zajistit odběrovou místnost o její způsobilosti pro odběr vzorků rozhoduje dopingový
komisař
· zajistit dostatečné množství nápojů dle požadavků komisaře
Odpovědné osoby :
· spolupracovat při výběru kontrolovaných závodníků
· spolupracovat s dopingovým komisařem při předvedení závodníků
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