Pohár Českeho svázu dráčíčh lodí 2020
Zákládní informáče
Alternativní seriál závodů k zrušenému seriálu MČSDL v roce 2020. Na závodech zařazených do tohoto
seriálu se rozhoduje o nejlepší a nejaktivnější posádce v ČSDL, potažmo ČR v dané kategorii. Pohár je
koncipován tak, aby co nejméně zasahoval do práce pořadatelů.

Právidlá
Do poháru ČSDL se započítávají všechna finální umístění ze zařazených závodů v rámci nejvyšší
kategorie daného závodu (Sport, či obdoba) pro kategorie ŽENY, OPEN a MIX zvlášť.
Body lze získat na desítkových i dvacítkových lodích, obojí se však počítá do společné kategorie.
Ze všech možných startů v seriálu se počítá pouze ¾ nejlepších výsledků posádky (zaokrouhleno na
nižší číslo), zbytek se škrtá.
Povinnost startovat na všech závodech v rámci seriálu není, a pokud posádka nedosáhne počtu ¾
celkových startů v sezóně, stále bude do bodování počítána, nic jí však škrtnuto nebude.
Závody se řídí závodními pravidly ČSK/ČSDL. Složení posádky se může měnit mezi závody, ne však
v rámci závodu, respektive posádky dodržují posádkové listy v rámci jednoho závodu.

Bodování
Boduje se každé finálové umístění posádky v kategorii desítkových i dvacítkových lodí na závodech
zařazených do tohoto seriálu.
Bodování počítáno z celkově startujících v dané kategorii:
Co místo, to jeden bod. Nejlepší dostane (počet startujících v dané kategorii) bodů, nejhorší pak jeden
bod. Na MČR dvojnásobek – nejlepší (počet startujících v dané kategorii * 2) bodů, nejhorší pak 2
body.
Příklad bodování ze závodu:
Na závodě (ne na MČR) se jedou desítky i dvacítky a kategorii si zvolíme například ŽENY. Startuje nám
7 posádek v desítkách, 5 posádek ve dvacítkách:
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10 na 200 m (název posádky,
počet b.)
Posádka A, 7
Posádka B, 6
Posádka C, 5
Posádka D, 4
Posádka E, 3
Posádka F, 2
Posádka G, 1

20 na 200 m (název posádky,
počet b.)
Posádka C, 5
Posádka F, 4
Posádka A, 3
Posádka G, 2
Posádka B, 1

Ze závodu například Posádka A tedy odjíždí se 2 starty a ziskem dohromady 10 bodů.
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Příklad celkového bodování a škrtání:
Příklad je z dokončené sezóny, včetně MČR. Vezmeme v potaz jednu posádku v jedné kategorii,
celkový počet možných finálových umístění bylo například 7.
Závod A – 200 m 10
Závod A – 200m 20
Závod A – 1000m 10
Závod B – 200m 10
Závod C – 1000m 20
MČR – 1000m 10
MČR – 200m 10
Celkem před škrtnutím
Celkem po škrtnutí (3/4 * 7 po zaokrouhlení = 5
počítaných bodování), této posádce se škrtá
jeden nejhorší = Závod B – 200m 10 (2 body)

10 bodů
nejeli
5 bodů
2 body
6 bodů
6*2 = 12 bodů
3*2 = 6 bodů
41 bodů
39 bodů

Výsledky a bodová umístění budou aktualizovány po každém závodu na stránkách ČSDL.

•
•
•
•
•
•

Závody záhrnute do Poháru
25.7.
8.8.
15.8. – 16.8.
22.8.
29.8.
13.9.

Olšovec Open
Slovácký drak
Týn nad Vltavou
Dračí lodě Vysočina
Plumlov Open
MČR Brno

Očenení
Po skončení seriálu bude nejlepší v každé kategorii odměněn putovním Pohárem ČSDL, posádky na 2.
a 3. místě v dané kategorii poté odměněny plaketami.
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