
Příloha č…. – Soutěžního řádu OSÚ AD SLČR 2021/2022 

 

Systém žákovských závodů VKZ 

 

z důvodu absence bodů v LB1 v kategorii U14 v sezóně 2021/2022 

  

 

Základem systému je odvodit přirážku pro závod U14 z hodnot závodu U16. Závody 

kategorie U16 tak budou vztažnou soustavou, jak stanovit hodnotu závodu U14. 

 

 

Systém závodů: 

- Systém je aplikován pouze v sezóně 21/22 a to do uzávěrky LB3 (16.1.). Poté již 

následují závody podle ustálených pravidel 

- Tyto závody budou provedeny ve společné trati pro mladší a starší žákyně/mladší a 

starší žáky a budou označovány, jako VKZ (Vstupní klasifikační závod se speciálními 

pravidly) 

- Závody VKZ U14 a U16 jsou stále dva různé závody se separátními výsledky 

- Nasazení závodníků kategorie U14 m/ž do prvního kola závodu VKZ bude provedeno 

losem všech přihlášených závodníků/závodnic kategorie (obou ročníků 2008 a 2009 

dohromady). V případě neuskutečněného VKZ závodu před prvním RKZ v některé 

z disciplín, bude i zde nasazení provedeno losem ze všech kvalifikovaných a 

prezentovaných závodníků dle ŽZ. 

- První i druhé kolo VKZ SL/GS se jedou v pořadí kategorií U14 a následně U16 – ženy 

U14 se ženami U16 ve stejné trati a muži U14 s muži U16 ve stejné trati. Pro závod 

SG toto pořadí platí také. Doporučuje se postavit jednu trať pro ženy a druhou pro 

muže, kde je to možné. 

- Tratě VKZ pro U16 musejí být současně v rámci pravidel kategorie U14 

- Jednokolové GS nejsou v závodech VKZ povoleny 

- Veškerá pravidla jako je otáčení prvních 30 do druhého kola SL/GS a následně 

závodníci v pořadí dle výsledků z kola prvního zůstává zachováno dle SŘ.  

- LB2 (uzávěrka 9.1.) se pro kategorii U14 nesestavuje (pro U16 ano) 

- Do termínu uzávěrky LB 3 (16.1.)  budou uspořádány závody VKZ alespoň 1xGS a 

jeden druhý závod v některé z disciplín SL, nebo SG. V případě že se neodjede 

alespoň jeden VKZ závod v GS, bude se sestavovat ŽZ U14 podle LB3 U14 ze dvou 

odjetých disciplín, v případě že se odjede pouze jedna disciplína a ŽZ se nesestaví, 

bude se nominace na RKZ1 U14 provádět z pořadí v jedné odjeté disciplíně v LB3.  

- Pro výpočet bodů do LB3 z jednoho výsledku v disciplíně se k němu připočte 

jednoduchá přirážka. 

- LB3 kategorie U14 se bude nulovat, následující LB U14 a žádná LB kategorie U16 se 

nebudou nulovat 

- V konečné LB sezóny 21/22 budou zahrnuty pouze výsledky sezóny 21/22 

- RKZ závody se konají dle ustálených pravidel SŘ (stejné tratě ž/m U14 a ž/m U16) 

- Na RKZ1 je v kategorii U14  nominováno 60 závodnic/závodníků dle ŽZ bez rozdílu 

ročníku. V kategorii U16 50 závodnic/závodníků dle ŽZ. Kvóty krajů a pořadatele 

platí. 

 

 

  

  



Výpočet bodů v závodech: 

- Do všech závodů VKZ nastupují závodníci U14 jako bezbodoví (- v LB1 a LB2), 

závodníci U16 s body, které mají v LB1 

- Body LB1 kategorie U16 se počítají z listiny LB9 19/20 a i v dalších LB klasicky (SŘ 

2.2.) 

- Po ukončení závodu kategorie U14 se vypočítají body ze závodu (klasicky) dle 

stávajících pravidel (SŘ 2.1.) 

- Přirážka závodu VKZ U14 může být spočítána až po dojetí závodu starších 

žáků/žákyň U16  

- Po dojetí závodu U16 se vypočítají kompletně výsledky této kategorie, které jsou pro 

kategorii U16 platné (bez jakýchkoliv závodníků U14) 

- Následuje výpočet přirážky pro závod VKZ U14: 

Nejrychlejší závodník U14 se zařadí do pracovních výsledků U16 podle jím 

dosaženého času v závodě U14 (stejná trať- tedy přirážka U16+body ze závodu jako 

by jel závod U16). Získáme tak bodovou hodnotu, kterou aplikujeme jako přirážku pro 

závod U14. První závodník U14 tak bude mít 0,00 ze závodu U14 + tuto přirážku, 

další závodníci body ze závodu U14+tuto přirážku. Pokud bude mít závodník 

kategorie U14 lepší výsledný čas než závodník U16, spočítá se rozdíl časů vítěze U14 

a U16, zjistí se bodová hodnota tohoto rozdílu v bodech ze závodu U16 a o 1/10 

(jednu desetinu) této  hodnoty se sníží přirážka ze závodu U16, tím dostaneme 

hodnotu přirážky ze závodu U14 (nižší než u U16).  

Pravidlo o minimální přirážce na VKZ je současně platné (platí UKZ), adder je již 

aplikován v přirážce U16. 

Současně pokud se do termínu prvního RKZ v disciplíně neodjede alespoň jeden VKZ 

závod této disciplíny (SL, GS,SG), bude na tomto RKZ v této disciplíně přirážka ze 

závodu 1,00 bodu. 

 

V případech, které nepostihuje, nebo nemění tento dokument, se postupuje dle článků SŘ. 

 

V případě sporných či nejasných situací rozhodne TRž. 


