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Doplnění prováděcích předpisů o způsob celkového vyhodnocení závodů TENDON TU14 

 
9. Hodnocení  závodů TENDON TU14 

9.1. Z každého závodu TENDON TU14 získává účastník body do rankingu. 

9.2. Bodování závodů TENDON TU14 

9.2.1. Bodují se pouze závodníci s českou státní příslušností. Body jim budou započítáni po 
odečtení zahraničních závodníků.  

9.2.2. Bodování zohledňuje jednak počet závodníků v dané kategorii a u společného MČR 
významnost tohoto závodu následovně:  

Základní bodová sazba pro závody TENDON TU14: 

1. místo – 30 bodů 9. místo - 8 bodů  

2. místo – 25 bodů 10. místo - 7 bodů 

3. místo – 21 bodů 11. místo - 6 bodů 

4. místo – 18 bodů 12. místo - 5 bodů 

5. místo – 15 bodů 13. místo - 4 body 

6. místo – 13 bodů 14. místo - 3 body 

7. místo – 11 bodů 15. místo - 2 body 

8. místo - 9 bodů 16. místo - 1 bod 

Dosáhnou-li závodníci shodného výsledku, bude jim přidělen podíl součinu příslušných bodů. 
Příklad: tři závodníci připadají na 7. -9. místo; 11+9+8 / 3 = 9,3 bodů. 

 

Úprava bodů podle počtu závodníků v dané kategorii nebo podle významu závodu:  

- nad 15 závodníků v kategorii:  koeficient 1 

- do 15 závodníků včetně:   koeficient 0,75 

- Mistrovství republiky mládeže:  koeficient 1,25 
 

9.3. Celkové hodnocení: 

9.3.1 Do celkového hodnocení se započítávají tři nejlepší výsledky (podle počtu bodů) ze 
všech závodů, kterých se závodník zúčastnil plus výsledek ze společného MČR mládeže. 

9.3.2 Při shodě bodů rozhoduje o lepším celkovém umístění výsledek z MČR mládeže.  

9.4. Závodníci na prvních pěti místech výsledného pořadí obdrží po posledním závodu TU14 
diplomy, poháry a trička seriálu závodů plus drobné ceny dodané Partnerem seriálu. 
Vyhlášení celkového pořadí Poháru zabezpečí předseda komise mládeže nebo jeho 
zástupce pro závody mládeže.  

 


