
OSTATNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU 

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDING 
 
Pořadatel jednotlivých soutěží může na základě místních podmínek a zájmu v kraji současně s alpskými 
disciplínami zařadit do programu i snowboardingové soutěže (dle pravidel FIS). O konání soutěže 
rozhoduje příslušná okresní rada.  
 

 

Kategorie IV. ZŠ  
V. SŠ  

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na 
webových stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené 
termíny závazné 

Účastníci Z okresu (obvodu) a kraje startuje vždy jedno čtyřčlenné družstvo v každé 
kategorii. Každé družstvo vede jeden trenér starší 18 let. 

Pravidla Soutěží se podle pravidel SLČR.  

Disciplíny Společné pro všechny kategorie, soutěž družstev i jednotlivců 
- slalom 
- obří slalom 

Podle možností pořadatele krajského kola budou tratě přizpůsobeny technické 
úrovni soutěžících. 

Typ závodu Hromadný start 

Hodnocení Do soutěže družstev se započítávají výsledky dvou nejlépe umístěných závodníků 
družstva. Umístění nejlepších se sčítají a družstvo s nejnižším součtem se stává 
vítězem v dané kategorii. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění 3 člena 
družstva. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky (vzor č. 1, v manuálu AŠSK ČR) vyplňte pouze povolený počet 
soutěžících a v termínu odešlete pořadateli. 

 

BĚH NA LYŽÍCH 
 

Kategorie III. ZŠ  
IV. ZŠ  
V. SŠ  

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na 
webových stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené 
termíny závazné 

Účastníci Z okresu (obvodu) a kraje startuje vždy jedno čtyřčlenné družstvo v každé 
kategorii. Každé družstvo vede jeden trenér starší 18 let. 

Pravidla Soutěží se podle pravidel SLČR. Každý závodník startuje pouze v jedné individuální 
disciplíně a ve štafetě. 

Disciplíny III. kat. - chlapci  4 km  - dívky  3 km 
IV. kat. - chlapci  5 km - dívky 4 km 
V. kat. - chlapci  10 km- dívky 5 km 

Typ závodu Hromadný start 

Hodnocení Do soutěže družstev se započítávají umístění tří nejlépe umístěných závodníků. 
Vítězem se stává družstvo s nejnižším součtem umístění. Při rovnosti bodů 
rozhoduje umístění 4 člena družstva. 



Přihlášky Na vzoru přihlášky (vzor č. 1, v manuálu AŠSK ČR) vyplňte pouze povolený počet 
soutěžících a v termínu odešlete pořadateli. 

 

 


