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SMĚRNICE 
pro závodění v České republice pro rok 2005 

 
§1 – systém závodů 

 

Pro rok 2005 se vypisují tyto mistrovské soutěže : 
 

SLALOM 
 

MČR   – mistrovství ČR 
MČRd – mistrovství ČR dorostu mladšího a staršího 
MČRž – mistrovství ČR žactva mladšího a staršího 
MČRv – mistrovství ČR veteránů  
ČPS    – Český pohár 
ČPJ     – Český pohár juniorů 
ČPŽ    – Český pohár žáků 
NKZ   – Národní kvalifikační závody 
 
SJEZD 
 

MČR   – mistrovství ČR v klasickém sjezdu 
MČR   – mistrovství ČR ve sprintu 
MČRd – mistrovství ČR dorostu mladšího a staršího v klasickém sjezdu 
MČRd – mistrovství ČR dorostu mladšího a staršího ve sprintu 
MČRž – mistrovství ČR žactva mladšího a staršího v klasickém sjezdu 
MČRž – mistrovství ČR žactva mladšího a staršího ve sprintu 
MČRv – mistrovství ČR veteránů v klasickém sjezdu 
ČPW   – Český pohár 
ČPJW  – Český pohár juniorů 
ČPŽW – Český pohár žáků 
 
KOMBINACE 
 

MČRd – mistrovství ČR dorostu mladšího 
MČRž – mistrovství ČR žactva staršího 
 
MČR (dospělých) ve slalomu, sjezdu a sprintu 
 

Tento závod je současně jedním ze závodů Českého poháru. Právo startu mají všichni 
účastníci Českého poháru. Závod ve slalomu se skládá z jednokolové kvalifikace       
a finále. Do finále postoupí 20 lodí v kategoriích K1m a C1, 15 lodí v kategoriích 
K1ž a C2. Ukázková jízda viz ČP. Startovní listina pro finále se sestavuje v opačném 
pořadí podle umístění  v kvalifikaci. MČR družstev ve slalomu se jede ve 2 jízdách. 
Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV. 
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MČR dorostu mladšího a staršího ve slalomu,sjezdu a sprintu 
 

Právo startu na MČR dorostu ve slalomu v individuálních kategoriích mají všichni 
nositelé VT dorosteneckého věku a nositelé 2.VT žákovského věku. Ze žáků 3.VT 
pak pouze medailisté v individuálních kategoriích z MČR žáků starších a vítězní žáci 
mladší. Ve sjezdu a sprintu není start omezen výkonnostní třídou. Závodníci 
žákovských kategorií splňující kritéria, jsou hodnoceni v kategorii dorostenců 
mladších. Startovní listina se sestavuje v obráceném pořadí průběžného pořadí 
žebříčků ČPJ ve slalomu i sjezdu (pořadateli dodají počtáři žebříčku). Předjezdce 
zajistí pořadatel z dospělých závodníků. 
 

MČR družstev ve slalomu se jede ve dvou jízdách. 
 

Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV 
 
 
MČR žactva ve slalomu, sjezdu a sprintu 
 

Start žáků na MČRž. ve slalomu je podmíněn VT, z ostatních pouze ti, kteří si již 
zajistili zařazení do žebříčku bodováním minimálně ve dvou závodech – podklady 
pořadateli a dozoru ČSK DV zašlou počtáři. Medailisté v individuální kategorii ŽS a 
vítězové kategorie ŽM mají právo startu na MČRd Ve sjezdu a sprintu není účast 
omezena VT. Předjezdce zajistí pořadatel z řad dorostenců nebo dospělých. Startovní 
listina se sestavuje v obráceném pořadí průběžného pořadí žebříčku ČPŽ (dodají 
počtáři žebříčků). Závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT. 
 

MČR družstev ve slalomu se jede ve dvou jízdách. MČR družstev ve sjezdu se jede 
v dlouhém závodě. 
 

Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV. 
 
 
MČR veteránů ve slalomu a sjezdu 
 

Veteráni budou hodnoceni ve třech věkových kategoriích : 
 

Veteráni mladší ( ročník narození  70 – 61 ) 
Veteráni              ( ročník narození  60 – 51 ) 
Veteráni starší    ( ročník narození  50 a starší ) 
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Český pohár ve slalomu 
 
Je dlouhodobou soutěží, která se skládá ze sedmi závodů ČP a MČR. 
 
Závody ČP č. 1, 3 – 6 : 
 

Kvalifikace se pojede v jedné jízdě v pořadí kategorií C1, K1ž, C2, K1m. Následuje 
finále „A“, ve kterém v každé kategorii startuje prvních 10 lodí z kvalifikace 
v obráceném pořadí. Na závěr se pojede finále „B“, které je určeno pro lodě umístěné 
v kvalifikaci na 11. a dalších místech. V obou finálových jízdách se dodržuje stejné 
pořadí kategorií. 
Konečné pořadí na 11. a dalších místech je určeno součtem výsledků kvalifikace a 
finále „B“. Pokud závodník do finále „B“ nenastoupí nebo jej nedokončí, není 
hodnocen a žádné body do žebříčku neobdrží. 
Konečné pořadí na 1. až 10. místě je na základě součtu výsledků kvalifikace a finále 
„A“. Pokud závodník do finále „A“ nenastoupí nebo jej nedokončí, není hodnocen a 
žádné body do žebříčku neobdrží. Pořadí na 11. a dalších místech, ani jejich bodové 
ohodnocení se nemění.  
 
Závod ČP č. 2, 7 a Mistrovství ČR : 
 

Závod se skládá z jednokolové kvalifikace a finále. Do finále postoupí 20lodí 
v kategoriích K1m, C1, a 15 lodí v kategoriích K1ž a C2. Startovní listina pro finále 
se sestavuje v opačném pořadí podle umístění v kvalifikaci. 
Konečné pořadí na 1. až 20., resp. 15. místě je dáno součtem výsledků kvalifikace a 
finále. Pokud závodník do finále nenastoupí nebo jej nedokončí, není hodnocen a 
žádné body do žebříčku neobdrží. Pořadí na 21. resp. 16. a dalších místech, ani jejich 
bodové hodnocení se nemění. 
O pořadí na 21. resp. 16. a dalších místech pak rozhoduje pořadí v kvalifikaci. 
Všechny tyto závody (tj. ČP 1-7 i MČR) jsou hodnoceny dle tabulky T-4 Pravidel 
kanoistiky. Do konečného pořadí se započítává vždy MČR  a 5 dalších nejlepších 
výsledků ze závodů ČP č.1-7. Závodníci na 1.- 3.místě získají pro následující rok 
mistrovskou výkonností třídu. Závodníci umístění na 4.- 20.místě (v kategorii K1m a 
C1), resp. na 4.- 15.místě (v kategorii K1ž a C2) získají 1.VT. 
 

Právo startu v ČP v roce 2005 mají všichni závodníci MT a I.VT v příslušné kategorii 
a další závodníci, kteří si zajistili účast v ČP podle kritérií dle Směrnic o závodění pro 
rok 2004 a jsou uvedeni v Příloze č.1 Směrnic pro rok 2005.  
Startovní listina pro kvalifikace u celého seriálu ČP včetně MČR se sestavuje na 
základě žebříčku ČP 2004 v pořadí od nejhorších k nejlepším. Do startovní listiny 
pořadatel uvádí pevné startovní časy. 
Předjezdci budou vždy lodě, které se na předcházejícím závodě ČP umístily na 13.a 
14. místě. Pro 1.závod ČP to budou závodníci z těchto míst žebříčku 2004. 
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Všichni závodníci zařazeni do žebříčku Českého poháru, tj,ti, kteří bodovali 
minimálně ve dvou závodech , získají pro následující rok 2.VT. Všichni závodníci 
MT resp. 1.VT, kteří ji neobhájili, získávají  pro následující rok 2.VT. 
Pro zefektivnění časového průběhu závodu je povinností vedoucích oddílů nahlásit 
písemně řediteli závodu a to nejpozději do zahájení porady, které z jeho přihlášených 
lodí nebudou startovat. Pořadatel na základě těchto odhlášek zveřejní časově 
upravenou startovní listinu. Nedodržení této povinnosti bude penalizováno částkou 
500 Kč za každou neodhlášenou loď. Tato částka bude oddílu odečtena z dotace na 
základě informace delegáta ČSK DV předsedovi ZK.  
Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV 
Pořadatel při přijímání přihlášek zahraničních závodníků musí přihlédnout ke 
stanovisku vedoucích trenérů RD, což platí i obráceně. 
 
Právo účasti v ČP v roce 2006 
 

1. Všechny lodě MT a 1.VT v příslušné lodní kategorii 
2. Vítězové oblastních žebříčků české a moravské oblasti v příslušné kategorii 
3. Dalších 18 nejlepších lodí v kategorii K1m a C1 resp. 13 v ostatních kategoriích 

ze žebříčku NKZ. 
4. Mistři ČR mladšího a staršího dorostu ve všech individuálních kategoriích, pokud 

si účast nezajistili jinak. 
5. Vedení RD juniorů může v případě potřeby doplnit o výjimečný start dalších lodí 

pro nezbytné potřeby nominace. 
 
 
Český pohár ve sjezdu 
 

Je dlouhodobou soutěží, která se skládá z 5 klasických (dlouhých) sjezdů /vybraných 
postupových závodů/ a 5 sprintů. Do konečného pořadí se započítává vždy MČR ve 
sjezdu a sprintu a 3 další nejlepší dlouhé sjezdy a 3 další nejlepší sprinty. 
Účastník musí být nejméně žák starší a nositel minimálně 3.VT ve sjezdu nebo 1.VT 
ve slalomu v příslušné kategorii. Pořadatel má právo rozpisem závodu podmínky 
účasti na závodě zpřísnit. Vedení RD juniorů má právo v případě potřeby doplnit       
o výjimečný start dalších lodí pro nezbytné potřeby nominace.  
Kromě bodování pro ČP dle tabulky T-4 Pravidel kanoistiky jsou závody hodnoceny 
do oblastních sjezdových žebříčků dle BHZ 6. Pokud v kategorii C2 startuje 
kombinovaná posádka závodníků české a moravské oblasti, získává body do žebříčků 
obou oblastí. 
 

Závodníci na 1.- 3. místě získají pro následující rok mistrovskou výkonnostní třídu. 
Závodníci na 4. – 20.místě (v kategorii K1m a C1), resp. na 4.-15.místě (v ostatních 
kategoriích ) získávají 1. výkonnostní třídu. 
 



Směrnice pro závodění pro rok 2005  

Strana 5 

Všichni závodníci, kteří bodovali minimálně v pěti závodech, získávají pro 
následující rok 2.VT.   
Všichni závodníci MT a 1.VT, kteří ji neobhájí, získají pro následující rok 2.VT. 
 

Startovní listina pro dlouhé sjezdy a sprinty bude sestavována z průběžného pořadí  
od nejhorších k nejlepším dle průběžného pořadí a to pouze v dlouhých sjezdech. 
Startovní listina pro 1.a 2.ČP se sestaví v obráceném pořadí loňského žebříčku. 
Podklady pro startovní listinu  na 3. a další závody dodá počtář sjezdového žebříčku. 
Pokud to okolnosti dovolí,  sjezdová komise  upřednostňuje 1 minutové startovní 
intervaly. 
Pořadí kategorií : C1, K1m, K1ž, C2. 
Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV  
 

 
Národní kvalifikační závody – NKZ 

 

Tato soutěž je určena pouze k postupu do Českého poháru ve slalomu. Skládá se ze 6 
závodů konaných ve třech víkendech. Započítávají se nejvýše 4 nejlepší výsledky. 
Právo startu v 1. jízdě /kvalifikaci/ mají všichni nositelé MT, 1. a 2.VT a nositelé 
3.VT v mládežnickém věku. V kategorii C2 mohou startovat pouze mužské posádky, 
též kategorie C1 je vypsána pouze pro muže. 
Právo startu ve 2.jízdě – (finále) má prvních 35 lodí (v kategoriích K1m a C1), resp. 
25 prvních lodí (v kategoriích K1ž a C2) 2.event. 3.VT a lodě MT a 1.VT 
s výsledkem lepším, než tyto lodě. Výsledek závodu se rovná součtu výsledků 1.a 2. 
jízdy, tzn. výsledků kvalifikace a finále. Lodě, které odjely jen jednu jízdu, nejsou 
hodnoceny, ale musí být ve výsledcích uvedeny v pořadí podle výsledků 
z kvalifikace. Výsledek závodníků 2.(též 3.)VT, kteří dokončili obě jízdy , je pouze 
v rámci jejich pořadí oceněn body dle tabulky T4 Pravidel kanoistiky. Lodě MT a 
1.VT, získávají  shodné body jako bodovaná loď 2.nebo 3.VT umístěná za nimi. 
Startovní listina pro kvalifikaci bude sestavována následovně : 
1) závodníci MT a 1.VT v příslušné kategorii jsou losováni 
2) závodníci ostatních VT dle průběžného pořadí (pro 1.a 2.NKZ dle žebříčku NKZ 

2004, na dalších NKZ dle průběžného pořadí v NKZ. Průběžné pořadí na 3.a další 
NKZ dodá pořadateli počtář (R.Crha). 

3) závodníci 2.VT dosud v průběžném žebříčku nezařazení  
4) závodníci 3.VT dosud v průběžném žebříčku nezařazení  
 

Startovní listina pro finále je seřazena podle výsledků kvalifikace v obráceném 
pořadí, tj. od nejhoršího k nejlepšímu. 
Závodníci pro ukázkovou jízdu budou losováni pouze ze závodníků ročník 1986        
a starších a pořadatel je povinen zveřejnit jejich jména nejpozději hodinu před 
poradou. 
Pořad závodu : kvalifikace – skupina C1 a K1ž, finále C1 a K1ž,  

následně kvalifikace -  skupina C2 a K1m, finále C2 a K1m. 
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Ze čtyř nejlepších výsledků se sestaví žebříčky z jejichž předních míst si závodníci 
2.VT zajistí účast v Českém poháru pro příští rok dle bodu 3 odstavce ČP ve slalomu 
Právo účasti v ČP v roce 2006.  
V těchto žebříčcích se neuvádějí lodě, které získaly v ČP slalom 2005 MT nebo 1.VT 
v příslušné kategorii. 
Závodníci postupující do ČP získávají 2.VT !! 
 

Náklady na technické zajištění závodu a na delegované rozhodčí hradí pořádající 
oddíl s příspěvkem od ČSK DV ve výši 20 000 Kč. 
 
 
Český pohár juniorů 

 

Český pohár juniorů ve slalomu: Pro potřeby stavitelů juniorského RD a pro výběr 
závodníků do Sportovních center mládeže ve slalomu bude sestaven zvláštní žebříček 
z výsledků MČRd a 6 závodů NKZ obodovaných s přihlédnutím pouze k mládeži. Do 
konečného pořadí se započítává vždy výsledek MČRd a 4 nejlepší výsledky ze 
závodů NKZ. 
Český pohár juniorů ve sjezdu: Podobně, a ke stejnému účelu, bude sestaven žebříček 
mládeže z MČRd ve sjezdu a sprintu a z ČP ve sjezdu a sprintu Č.Pila a Šp.Mlýn, a 
ze sprintu v Karlových Varech. Do konečného pořadí se započítávají vždy výsledky 
MČRd ve sjezdu a sprintu a 3 nejlepší výsledky z vyjmenovaných závodů ČP. 
 
Český pohár žáků 

 

Český pohár žáků ve slalomu: pro zvýšení motivace závodníků žákovských 
kategorií bude sestaven žebříček žáků starších i mladších z 5 vybraných dvoudenních 
veřejných závodů (v tomto roce Opava/23.-24.4./,Č.Skalici/14.-15.5./, Písek/18.-
19.6./, Č.Vrbné/2.-3.7./, Vír/6.-7.8./ a MČR žactva. Bodování dle T4 Pravidel. Do 
konečného pořadí se započítává vždy výsledek MČR žactva a 8 nejlepších výsledků 
z těchto deseti závodů. Těchto závodů se mohou zúčastňovat i předžáci a do žebříčku 
ČPŽ budou hodnoceni v kategorii žáků mladších. Pro oblastní žebříčky se jim žádné 
body nepřidělují a nesmí startovat na MČR žáků ! Pořadatelé jsou povinni sestavovat 
startovní listinu dle průběžného žebříčku této soutěže, které dodá počtář žebříčku, pro 
1. a 2. závod dle pořadí v loňském žebříčku ČPŽ, a zařadit žákovskou skupinu buď 
na začátek nebo na konec každé kategorie. Kromě oficiálních celkových výsledků 
veřejného závodu vydá pořadatel samostatné výsledky žáků starších a mladších ve 
všech lodních kategoriích s výjimkou kategorie C2 – ta bude společná pro ŽS a ŽM. 
 

Český pohár žáků ve sjezdu: Pro zvýšení motivace závodníků žákovských kategorií 
bude sestaven žebříček žáků starších a mladších z 11 vybraných  veřejných závodů  
(v tomto roce  Vír/9.-10.4./, Chrudimka/21.-22.5./, Olomouc/5.6./, Troja/9.-10.7./, 
Salca/13.-14.8/, Opava/10.-11.9./a MČR žactva ve sjezdu a sprintu. Bodování  dle T4 
Pravidel. Do konečného pořadí se započítává vždy MČR žactva  ve sjezdu a sprintu  
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a 8 nejlepších výsledků z těchto 11 závodů. Pořadatelé jsou povinni sestavovat 
startovní listinu dle průběžného žebříčku této soutěže kterou dodá počtář žebříčku, 
pro 1.a 2. závod dle výkonnostních tříd a zařadit žákovskou skupinu buď na začátek 
nebo konec každé kategorie. Kromě oficiálních celkových výsledků veřejného 
závodu vydá pořadatel samostatné výsledky žáků mladších a starších ve všech 
lodních kategoriích s výjimkou kategorie C2 – ta bude společná pro ŽS a ŽM. 
 
Postupové závody ve slalomu 
 

Se bodují jako doposud, bodová hodnota závodu (BHZ) 4-6 bude uvedena  
v celostátním kalendáři. Účast na závodech není omezena. Kategorie C1 je vypsána 
pro muže. V těchto závodech mohou v kategorii C2 startovat i ženy. Právo účasti dle 
rozpisu závodu. Rozhodčí zajišťuje pořadatel za podmínek, které si sám stanoví.  
 
Postupové závody ve sjezdu 
 

Jsou bodovány jako dříve BHZ 4-6, dle celostátního kalendáře. Postupovými závody 
jsou i závody Českého poháru v dlouhém sjezdu a sprintu. Závodníci české a 
moravské oblasti jsou v těchto závodech bodováni odděleně pro českou a moravskou 
oblast. Postupový závod pořádaný v zahraničí se do oblastního žebříčku bude 
započítávat podle pořádajícího oddílu. Právo účasti dle rozpisu závodu, kategorie C1 
je vypsána pouze pro muže. V těchto závodech mohou v kategorii C2 startovat i 
ženy, pokud tento závod není současně závodem ČP ve sjezdu. Rozhodčí zajišťuje 
pořadatel za podmínek, které si sám stanoví. 
 
 
Závody předžáků 
 

1) Na postupové závody s BHZ 4 ve slalomu lze přihlásit i závodníky mladší 11 let. 
O jejich startu rozhodne pořadatel v součinnosti s vrchním rozhodčím 
s přihlédnutím ke stavu vodního termínu. 

2) Přihlášený závodník musí být členem ČSKd.v., musí být evidován u počtáře, 
tzn.,že musí mít RGC. 

3) Tito závodníci startují vždy na plnou odpovědnost přihlašujícího oddílu. 
4) Závodníci mohou v jednom závodě startovat pouze v jedné lodní kategorii 
5) Závodníci nepřinášejí do bodového hodnocení závodu žádné body ani žádné body 

nezískávají. Jsou uvedeni ve výsledcích, označení věkové kategorie je „pž“. 
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§ 2 - Startovné maximální 
 

 loď v individ.kat. družstva 
 

ČP slalom, MČR dosp. ve sl. 50,- za závod 50,- 
ČP sjezd, MČR dosp. ve sj. 40,- za závod 40,- 
MČR dorostu slalom 50,- za závod 50,- 
MČR dorostu sjezd 40,- za závod 40,- 
MČR žactva slalom 50,- za závod 50,- 
MČR žactva sjezd 40,- za závod 
NKZ 75,- za závod 
postupové závody ve slalomu 60,- za závod 40,- 
postupové závody ve sjezdu 40,- za závod 
 
Přihlášky na ČP ve slalomu 
 

Přihlášku závodníků, kteří mají právo startu, zašlou oddíly za celý oddíl na celý seriál 
ČP slalom předsedovi závodní komise nejpozději do 15.4.2006. Takto jsou přihlášeni 
na všech osm závodů, pokud není přihláškou upřesněno jinak. 
Předseda závodní komise pošle kopie všech přihlášek všem pořadatelům ČP. 
Startovné platí každý oddíl každému pořadateli a to buď složenkou, bankovním 
převodem nebo na místě závodu před poradou.  
Přihlášku v průběhu sezóny na jednotlivý závod ČP musí oddíl zaslat pořadateli 
nejpozději 10 dnů před prvním dnem závodu. Na místě zaplatí pořadateli 500 Kč za 
každou takto dohlášenou loď. 
Pořadatel může přijmout písemnou přihlášku na standardním  formuláři ještě před 
závodem, nejpozději před zahájením porady za vklad 1000 Kč za každou loď. 
 
Startovní čísla pro ČP slalom 
 

Do 31.3.2005 musí každý závodník startující v  ČP slalom uhradit na účet ČSK DV 
částku ve výši 180 Kč na výrobu startovního čísla, které bude používat na všech 
závodech ČP slalom 2005. Toto startovní číslo bude závodníkovi předáno před 
prvním závodem ČP a stane se jeho vlastnictvím. 
 
Dodatečné přihlášky  
 

na ČP ve sjezdu, NKZ, MČRd., MČRž., MČR družstev, nejpozději před zahájením 
porady vedoucích za 500 Kč za loď nebo družstvo. 
Přihlášky na MČR dospělých družstev ve slalomu musí oddíly podat nejpozději 10 
dnů před konáním závodu. 
 
Za závodníky, dohlášené při postupových závodech na místě, může pořadatel vybírat 
až dvojnásobné startovné. 
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§ 3 – Zásady pro zisk VT 
 

a) MT a 1.VT – viz §1 systém závodů, ČP 
b) 2.VT lze získat : 
 

v průběhu sezóny : ve slalomu i ve sjezdu splněním limitu 2.VT (§ 4),  
                                 ve slalomu 2x bodovat v ČP,  

   ve sjezdu 5x bodovat v ČP 
 

     po sezóně ve slalomu : zařazením do žebříčku  Českého poháru, 
                                            postupem do ČP z NKZ 

    z oblastního žebříčku splněním limitu nebo umístěním 
mezi prvními 33% závodníků (ve všech kategoriích) po 
odečtení závodníků MT a 1.VT v příslušné kategorii         
a závodníků druhé oblasti 

 

     po sezóně ve sjezdu :  5x bodovat v ČP 
                         splněním limitu 2.VT ,eventuelně sníženého na „33%“  
 
Závodníci MT a 1.VT ve slalomu i sjezdu,kteří ji neobhájili, získávají 2.VT  pro 
příští sezónu , i když nesplnili žádné z výše uvedených kriterií. 
 
c) 3.VT ve slalomu a sjezdu lze získat : 
  

v průběhu sezóny ziskem bodů minim. ve dvou závodech splnit 10% limitu 2.VT  
po sezóně zařazením do žebříčku, t.zn. ziskem bodů minimálně ve 2 závodech splnit 
10% limitu 2.VT (event.sníženého na „33%“) 
 

V souladu s informací uvedenou ve Směrnicích pro závodění v roce 2004 se v roce 
2005 nepoužívá rozlišení  „+“ u 2.a 3.VT. 
Výkonnostní třídy získané, obhájené nebo zvýšené v závodní sezóně 2005 v kategorii 
C1, resp. C2, jsou platné pouze v kategoriích C1, resp. C2, tj. jsou mezi těmito dvěma 
kategoriemi nepřenosné. Do sezóny 2005 vstupují závodníci s výkonnostní třídou 
shodnou pro C1 a C2, bez ohledu na to zda ji získali v kategorii C1 nebo C2 
s výjimkou žen, které nemohou startovat a tedy ani mít VT v kategorii C1. 
 

§ 4 – Limity pro zisk 2.VT pro rok 2005 
 

Slalom Sjezd  
K1M  C2 K1Ž C1 K1M  C2 K1Ž C1 

Čechy 450    150    250      280  120 80 80 80 

Morava 290      90     90     150  100 20 70 70 
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§ 5 – Všeobecné zásady pro sestavování a zasílání výsledků 
 

Závodníky, kteří neodstartovali nemusí pořadatel uvádět ve výsledcích závodu.  
Pro výpočet bodů pro žebříček se do celkového počtu bodů se zahrnou body za 
všechny lodě české a moravské oblasti, které odstartovaly , včetně lodí , které 
nedojely z jakéhokoliv důvodu, nebo byly diskvalifikovány s uvedením důvodu. 
Cizinci v oddílech ČSK DV neregistrovaní a předžáci body nepřinášejí ani 
nezískávají ! 
 

Výsledky se zasílají  e-mailem v elektronické podobě všem uvedeným v příslušném 
článku Pravidel kanoistiky na divokých vodách v předepsaném rozsahu.   
 

Podmínkou jsou výsledky ve formátu vhodném k vytištění v MS Office. Za doručené 
počtářům a sekretariátu ČSK DV je může pořadatel považovat pouze v případě, že 
adresáti doručení a čitelnost výsledků zpětně potvrdí. Závazná struktura výsledků 
je popsána v příloze č.6 ! 
 
 

§ 6 – Administrativní činnosti 
 

1. Registrace nových členů oddílu probíhá prostřednictvím RVP (Registrační a 
výsledkový portál) na webové stránce www.rvp.results.cz . Kromě registrace 
nových členů mají odpovědní činovníci oddílů povinnost průběžně opravovat či 
aktualizovat osobní údaje svých členů a názvy a kontaktní data svých oddílů. 

2. Na téže webové stránce v sekci „registr závodníků“ počtáři žebříčku aktualizují 
výkonnostní třídy jakmile je ověří.   

3. V případě uložení pořádkové pokuty dle Přílohy P1 Pravidel bude oddílu částka 
odečtena z dotace na činnost v následujícím roce. 

 
 

§ 7 – Kontrola výzbroje a výstroje závodníků 
 

Na všech mistrovských závodech může být prováděna kontrola výzbroje a výstroje 
závodníků. Na závodech , které slouží k výběru do RD (slalom, sjezd, junioři), a 
MČR dospělých bude prováděna vždy. 
 
 

§ 8 – Start s více partnery v kategorii C2 
 

V kategorii C2 bude stejně jako v předchozích letech závodník zařazen do 
kteréhokoliv žebříčku pouze s prvními dvěma partnery, se kterými již 2x bodoval. 
 
Sestaveno a schváleno závodní komisí dne 6.11.2004 
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Kategorie  K1M
23110 Stach Daniel 88 SK VS ČB 2 vítěz žebříčku oblast Čechy

122082 Pšenica Rostislav 80 Ostrava 2 vítěz žebříčku oblast Morava

 z NKZ :
9006 Bílý Petr 81 USK Pha 2 23066 Lenc Miroslav 86 SK VS ČB 2

46012 Kulhánek Jan 78 Jablonec 2 74013 Reichenauer Ant. 56 CSC Sok. 2
34026 Tůma Martin 72 HubertKV 2 14017 Prell Pavel 76 Kralupy 2

121040 Žák Jiří 86 KK Opava 2 46007 Šimek Miroslav 59 Jablonec 2
77009 Suchý Ondřej 79 Kotva P. 2 122020 Neugebauer Roma 65 Ostrava 2
14003 Voves Ladislav 85 Kralupy 2 23006 Boček Zdeněk 75 SK VS ČB 2
14042 Gorecký Petr 81 Kralupy 2 9091 Přindiš Vít 81 USK Pha 2
42020 Taišl Filip 76 Sušice 2 48020 Legát Viktor 70 Klášter. 2
27019 Vondra Jan 88 Ot.Strak 2 49031 Sedlmaier Aleš 80 Roudnice 2

   Vyjímky :
23097 Stránský Lukáš 87 SK VS ČB 2 49036 Zajíc Ondřej 90 Roudnice 2
23072 Mejta Daniel 88 SK VS ČB 2

Kategorie  K1Ž
12020 Pinkavová Marta 86 Dukla B. vítěz žebříčku oblast Čechy

121088 Smijová Alice 77 KK Opava vítěz žebříčku oblast Morava

 z NKZ :
8001 Hermanová Ivana 83 S.Žižkov 2 10006 Dandová Anna 88 Benátky 2
8020 Koehlerová Ren. 75 S.Žižkov 2 33016 Polívková Hana 89 Blovice 2
9015 Šmejkalová Šárka 84 USK Pha 2 52076 Ornstová Eva 89 L.Žatec 2

10049 Urbanová Mirka 88 Benátky 2 35004 Hojdová Gabriela 78 Sláv.KV 2
23121 Váchová Barbora 88 SK VS ČB 2 52081 Vanyšová Andrea 87 L.Žatec 2

9150 Kudějová Kateřina 90 USK Pha 2 9025 Mašková Alena 76 USK Pha 2
55011 Kašparová Anna 85 Sláv.HK 2

   Vyjímky :
52078 Smažíková Markéta 88 L.Žatec 2 9171 Janoušková Eva 90 USK Pha 2

Postupující do ČP slalom v roce 2005
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Kategorie  C1

23133 Weber Oldřich 87 SK VS ČB 2 vítěz žebříčku oblast Čechy
100845 Veselý Petr 77 Kounice 2 vítěz žebříčku oblast Morava

 z NKZ :
33014 Chod David 82 Blovice 2 23068 Leskovjan Martin 86 SK VS ČB 2
14009 Vaněk Jiří 87 Kralupy 2 8010 Kašpar Martin 67 S.Žižkov 1
35009 Kvapil Martin 76 Sláv.KV 2 33037 Zdráhal Jan 85 Blovice 2
66006 Pivoňka Zdeněk 82 Horš.Týn 2 34025 Nováček Michal 77 HubertKV 1
12010 Mrůzek David 76 Dukla B. 0 119033 Nedvěd Marek 87 Olomouc 2
48044 Foukal Pavel 87 Klášter. 2 43008 Šrámek Michal 82 Č.Lípa 1
45007 Indruch Jaromír 76 KVS HK 2 9099 Pospíšil Jaroslav 73 USK Pha MT

9044 Janoušek Milan 88 USK Pha 2 9001 Busta Jan 89 USK Pha 2
8016 Míka Viktor 77 S.Žižkov 2 48010 Matěják Petr 73 Klášter. 1

   Vyjímky :
119086 Herink Jiří 90 Olomouc 2 45022 Rak Tomáš 89 KVS HK 2

23060 Kuna Alois 88 SK VS ČB 2 12038 Vácha Viktor 85 Dukla B. 1

Kategorie  C2

vítězové žebříčků oblast Čechy, Morava :
43018 Gotvald Robert 90 Č.Lípa 43031 Vlček Jan 90 Č.Lípa 2

124001 Barcaj Adam 88 Přerov 12409 Beneš Vojtěch 88 Přerov 2
 z NKZ :

9045 Přinda Lukáš 80 USK Pha 9084 Vladař Marek 81 USK Pha 1
23087 Pořádek Milan 86 SK VS ČB 23133 Weber Oldřich 87 SK VS ČB 2
52014 Milyán Dušan 73 L.Žatec 52002 Baustein Daniel 73 L.Žatec 2
48050 Kratochvíl Fr. 88 Klášter. 48044 Foukal Pavel 87 Klášter. 2

1027 Martin Václav 71 Boh.Pha 1024 Lula Jiří 74 Boh.Pha 3
97010 Pražan Milan 81 Rk Troja 97013 Znamenáček Milan 71 Rk Troja 2
43040 Maršák Ondřej 89 Č.Lípa 43043 Christov Ivan 88 Č.Lípa 2

119128 Houserek Aleš 90 Olomouc 119127 Dupal Jiří 91 Olomouc 2
119013 Daněk Aleš 79 Olomouc 119060 Kabrhel Václav 83 Olomouc 1

9055 Volf Vojtěch 85 USK Pha 9077 Proks Jakub 84 USK Pha 2
121052 Postřimovský Marc. 89 KK Opava 121012 Kopťák Daniel 89 KK Opava 2

12033 Malý Vojtěch 86 Dukla B. 12038 Jáně Michal 86 Dukla B. 1
7007 Cuc Michal 77 Tech.Pha 7032 Selucký Martin 77 Tech.Pha 3

Vyjímka :
48050 Kratochvíl Frant. 88 Klášter. 48043 Christov Ivan 88 Č.Lípa 2

9178 Sehnal Štěpán 85 USK Pha 9014 Hradílek Václav 82 USK Pha 1



Směrnice pro závodění v roce 2005 

strana 13 

Příloha č.2 
 

Klíč na rozdělování dotací. 
 

1. Do systému rozdělování dotací se zařazují pouze oddíly registrované u ČSK DV, 
které odebraly známky na běžný rok v termínu stanoveném Směrnicemi. 

 
2. Dotace oddílům jsou účelové a je možno je čerpat pouze dle příslušných dispozic 

výboru svazu. Tyto dotace se skládají ze 3 částí: 
 za členskou základnu,  
 za aktivitu při pořádání závodů, 
 za sportovní výkonnost. 

 
3. Dotace za členskou základnu - za každého registrovaného člena oddílu (se 

všemi požadovanými náležitostmi), pro kterého byla zakoupena známka na běžný 
rok v určeném termínu (do 31. 3. 2005), činí dotace 15 Kč. 

 
4. Dotace za pořádání závodů : 
 

Veřejný závod ve slalomu (za každý den konání) …............ 3 000 Kč 
Veřejný závod ve sjezdu (za každý den konání) …............ 1 500 Kč 
Pokud je v jednom dni konán slalom i sjezd …............ 3 000 Kč 

 

Závodní komise si vyhrazuje právo při konání závodu velmi malého rozsahu 
dotaci krátit, eventuelně odejmout. 
 

Dotace za výkonnost, to znamená za body získané dle dále uvedeného klíče 
(odstavce 5. - 9.). Body lze získat za : 
 
5. Mistrovství Evropy seniorů ve sjezdu a sprintu (body jsou za loď t.zn. i za C2, 

i za družstva - při kombinované posádce se body dělí): 
 

indiv.závod i družstva : 1. místo - 30 bodů 
 2. - 24 
 3. - 21 
 4. -  15 
 5. - 12 
 6. - 9 

 

V kategorii družstev se dává oddílu 1 třetina uvedených bodů za každou loď. Při 
kombinované posádce na C2 1 šestina za závodníka. 
V případě málo obsazených kategorií se bodování upravuje obdobně jako 
v bodu 6. 
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6. Umístění na Mistrovství světa a Evropy juniorů, slalom a sjezd i sprint (body 
jsou za loď tzn. i za C2, i za družstva - při kombinované posádce se body dělí): 

 

indiv.závod i družstva : 1.místo - 30 bodů 
 2. - 24 
 3. - 21 
 4. -  15 
 5. - 12 
 6. - 9 

 

V kategorii družstev se dává oddílu 1 třetina uvedených bodů za každou loď. Při 
kombinované posádce na C2 1 šestina za závodníka. 
V souladu se systémem poskytování dotací od MŠ se upravuje bodování za 
umístění na mistrovstvích Evropy juniorů ve slalomu i sjezdu v případě málo 
obsazených kategorií takto: 

 

Nehodnotí se ty kategorie, ve kterých byl počet startujících menší než 6. Při 
menším počtu startujících jednotlivců nebo družstev než 7 se výše uvedené body 
krátí a to tak, že za poslední místo se body nepřidělují, ostatní nemedailová  místa 
se posunují, body za medailová  místa se nekrátí. Např.: 
        Startovalo 6 družstev, naši pátí - pouze 9 bodů pro družstvo 
        Startovalo 6 družstev, naši třetí - 21 bodů pro družstvo 

 
 
7. Umístění na 1. až 3. místě na mistrovství ČR, slalom i sjezd, žáci, dorost, 

dospělí, indiv. závod i družstva. Podmínkou je účast min. 3 jednotlivců, resp. 2 
družstev: 

 

1. místo - 9 bodů  při účasti pouze 2 družstev - 6 bodů 
2. - 6 bodů - 4,5 bodu 
3. - 4,5 bodu 

Protože v kategorii družstev C2 může být sestava doplněna 1 závodníkem jiného 
oddílu, dělí se pak body za umístění takto : 

 

1. místo - 7,5  1,5 bodu  při účasti pouze 2 družstev - 5 a 1 bod 
2. - 5 a 1 bod resp. - 3,7 a 0,8 bodu 
3. - 3,7 a 0,8 bodu 

 
 
8. Za umístění v žebříčku českého poháru (slalom, sjezd) : 
 

MT  - 9 bodů 
1.VT do 8.místa - 8 bodů kateg.C2,K1Ž slalom i sjezd 
 do 10.místa - 8 bodů kateg.K1M,C1 slalom i sjezd 
1.VT další umístění - 7 bodů 

 

U kategorie C2 jsou to body za každého závodníka. 
Za každého závodníka mládežnické kategorie se připočtou 2 body, u C2 pouze 
v případě, že celá loď je mládežnická . 
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9. Za umístění v oblastních žebříčcích se získávají body dle zisku VT. U kategorií 
C2 dostávají body oba závodníci. Za každého závodníka mládežnické 
kategorie se připočtou 2 body k získané 2.VT, respektive 1 bod k 3.VT, u 
kategorie C2 vždy pouze v případě, že se jedná o mládežnickou posádku : 

 

dospělí: 2.VT 4 mládež: 2.VT 6 
  3.VT 2  3.VT 3 

     loď do bez zisku VT              
     zařazená do žebříčku                0                                                 1 
 

Nejlepší loď oblastního žebříčku ne 1.VT nebo MT v příslušné kategorii získává 
+1 bod to znamená 5 (resp. 7) bodů. (Závodníkům, kteří v příslušné kategorii 
získali 1.VT se body nezapočítávají.) Body získávají závodníci pouze 
z oblastního žebříčku své oblasti. 

 
 

 

Výpočet dotace jednotlivým oddílům : 
 

Částka vyčleněná  z rozpočtu svazu pro dotaci oddílům se sníží o částky 
vypočtené dle odstavce č. 3 a č. 4., respektive se zvýší o srážky či pokuty 
oddílům. Z žebříčku oddílů sestaveného podle kriterií dle odst. č. 5 - 10. se vyřadí 
oddíly, které nesplňují podmínku dle odst. č. 1 - tzn. neodebraly v termínu 
svazové známky. Po vyřazení těchto oddílů se sečtou všechny body, stanoví se 
částka na 1 bod a vypočte se nárok jednotlivých oddílů a připočtou se k nim 
částky stanovené dle odst. č. 3 a č. 4. Výsledné částky se sníží o pořádkové 
pokuty uložené závodní komisí. Pokuty uložené pořadatelům závodů závodní 
komisí budou zveřejněny včetně zdůvodnění. 

 

Vypočtené body budou předloženy oddílům po sezóně v přehledné formě 
k reklamacím s uvedením jejich uzávěry, po které nebude brán na další 
reklamace zřetel, a podklady budou předány sekretariátu svazu k realizaci. 

 

Výše dotace bude přehledně zveřejněna. Závodní komise upozorňuje, že dotace 
rozdělené  dle této přílohy bude vyplácena v roce 2006. Bude vycházet z členské 
základny dané odběrem známek na rok 2006, a příspěvku na pořádání závodů, 
srážek a především sportovních výsledků ze sezóny 2005.  
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Příloha č. 3 
 

Důležité adresy pro zasílání výsledků závodů : 
 
 
ČSK DV  předseda závodní komise : 
Zátopkova 100/2 PS 40 Rudolf Crha 
160 17  Praha 6 17.listopadu 1200 
tel. i fax 233 350 207 293 01  Mladá Boleslav 
tel. 220 512 487, 233 017 314  
mobil 602 176 916 mobil 776 176 355 
E-mail eichler@cstv.cz E mail rcmb@centrum.cz 
 
 

předseda komise rozhodčích: 
Libuše Rolečková 
17. listopadu 682/IV  
566 01  Vysoké Mýto 
tel.zam. 465 421 188 
fax zam.  465 420 748     
tel.byt 465 422 723 
mobil         602 160 692 
E mail libarol@seznam.cz 
  
 
 
Výsledky, rozpis závodu, startovní listiny, event. zrušení závodu: 
 

počtář žebříčku ČPs, NKZ, ČPJs, ČPŽs počtář žebříčku ČPw, ČPJw, ČPŽw  
a české  oblasti: a oblast Morava: 
Rudolf Crha Hana Kneblová 
17. listopadu 1200 Kubalova 2 
293 01  Mladá Boleslav 700 30  Ostrava 
  tel. zam. 596 620 341 
  tel. byt 596 746 999 
mobil         776 176 355 E mail 
E-mail rcmb@centrum.cz kneblova@marianskehory.cz 
  hkneblova@quick.cz 
                   
Všem výše jmenovaným je možno zasílat výsledky Emailem, za doručené je lze 
považovat pouze na základě potvrzení adresátem ! 
Na výše uvedenou adresu ČSK DV je povinností pořadatele poslat výsledky           
E-mailem, nedodržení této povinnosti bude pod sankcí z dotace !! 
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číslo název oddílu číslo název oddílu
1 Bohemians Praha Boh.Pha 56 TJ Kovofiniš Ledeč Ledeč
2 Ekonom Praha Ekonom P 57 TJ Obalcentrum Pardub. Obal Pce
3 Elektrofakulta Praha Elektro 59 TJ Semily Semily
5 Spoje Praha Spoje P. 60 Loko Trutnov Trutnov
7 Technika Praha Tech.Pha 61 TJ Třebechovice Třebech.
8 Sokol Žižkov S.Žižkov 62 TJ Turnov Turnov
9 USK Praha USK Pha 63 SK Týniště nad Orlicí Týniště

10 SK VS Karbo Benátky Benátky 64 SKK Vysoké Mýto Vys.Mýto
11 KK Brandýs nad Labem KK Brand 65 TJ Roztoky Roztoky
12 Dukla Brandýs Dukla B. 66 Vod.odd."7" Horš.Týn Horš.Týn
13 SK NeoMI Praha NeoMi P. 68 KČT Kralovice KČT Kral
14 Kaučuk Kralupy Kralupy 70 KK Železný Brod Žel.Brod
15 Autoškoda Ml.Boleslav AŠ MB 71 TJ CK Česká Skalice Č.Skal.
16 KV 125 Praha Vršovice Vršovice 74 CSC Sokolov CSC Sok.
17 KK Rakovník Rakovník 75 TJ Strojplast Tachov Tachov
18 Kotva Veselí nad Luž. Veselí/L 76 TJ Jiskra Bechyně Bechyně
19 BS Vlašim Vlašim 77 Kotva Bráník Kotva B.
20 TJ VS Chomutov Chomutov 78 Lužnice Tábor L.Tábor
21 TJ Loko Č.Budějovice Loko ČB 80 TJ Sokol Písek So Písek
23 SK VS Škoda Č.Buděj. SK VS ČB 81 SK Jihlava Jihlava
24 SK Vltava Č.Krumlov Č.Kruml. 82 KVS Písek KVSPísek
25 TJ Kaplice Kaplice 87 VSK Medik Praha Medik P.
26 SK Domeček Soběslav Soběslav 88 C.K. Rožátov Rožátov
27 Otava Strakonice Ot.Strak 93 Raft klub Temelín Temelín
28 SK LCS Praha LCS Pha 94 Vodní sporty Kadaň VS Kadaň
29 PSK Olymp Praha Olymp P. 95 Sport Zbraslav Zbraslav
30 VS Tábor VS Tábor 97 Raft klub Troja RK Troja
32 VPS Albatros Staňkov Staňkov 103 KK Spoj Brno KK Brno
33 VS Blovice Blovice 104 Technika Brno Tech.Bo
34 TJ SK Hubertus KV Hubertus 105 Tesla Brno Tesla Bo
35 SK Slavie K.Vary Sláv.KV 108 VS Dolní Kounice VSDK
36 TJ Klatovy Klatovy 109 Frýdek - Místek Slez.FM
38 TJ ČSAD Plzeň ČSAD Plz 112 VK Kroměříž Kroměříž
39 TJ Loko Plzeň Loko Plz 113 VM Hradisko Hradisko
40 KC Škoda Plzeň Šk.Plzeň 115 VS Lipník nad Bečvou Lipník
41 TJ Baník Sokolov Ban.Sok. 116 VS Litovel Litovel
42 TJ KVS Sušice Sušice 119 UP Olomouc Olomouc
43 TJ Česká Lípa Č.Lípa 121 KK Opava KK Opava
44 TJ Kabelovna Děčín Děčín 122 NH Ostrava Ostrava
45 KVS Hradec Králové KVS HK 123 OP Prostějov Prostěj.
46 Delfín Jablonec Jablonec 124 SK Přerov Přerov
47 TJ DNT VS Kadaň Kadaň 125 Mor.ker.z.Rájec-Jestřebí Rájec
48 TJ Ohře Klášterec Klášter. 128 Loko Šumperk Šumperk
49 KK Roudnice Roudnice 132 TJ Valašské Meziříčí Val.Mez.
50 TJ Sepap Štětí Štětí 133 SK Veselí nad Moravou SKVeselí
51 TJ Chemička Ústí / L Ústí/L 134 KK Veselí nad Moravou KKVeselí
52 TJ Loko Žatec L.Žatec 135 TJ Zábřeh Zábřeh
53 TJ Dvůr Králové Dv.Král. 136 KAWIR Vír KAV Vír
54 SKP Hradec Králové SKP HK 183 Raftklub Jihlava RK Jihl.
55 SK VS Slávia Hradec Kr. Sláv.HK

Příloha č. 4 

zkratky zkratky

Zde jsou uvedeny jediné platné zkratky všech oddílu registrovaných u ČSKDV 
                  a to maximálně osmiznakové. (Tříznakové zkratky jsou zrušeny) :                     
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Příloha č. 5 
 
Krácení dotace pořadatelům za velmi malý závod, 
pokuty (srážky z dotace) pořadatelům závodů : 
 
Krácena byla dotace : 
za sjezdový závod č. 1 a 2 – KK Spoj Brno – 2 malé sjezdy v jednom dni – 1200 Kč 
za sjezdový závod č. 33 a 34 UPO Olomouc  2 malé sjezdy v jednom dni – 1200 Kč 
za sjezdový závod č.: 81 a 82 – Loko Plzeň – 2x1 malý sjezd v jednom dni – 1500 Kč 
za sjezdový závod č.111 - UPO Olomouc  1 malý sjezd v jednom dni – 750 Kč 
za sjezdový závod č. 145 a 146 – Prostějov – 2 malé sjezdy v jednom dni – 1200 Kč  
za sjezdový závod č. 7, 12, 83, 98 a 140  - Obalcentrum Pardubice – za každý jen 750 
Kč celkem 3750 Kč 
 
Srážky – pokuty pořadatelům za nedodržení nařízení Směrnic: 
 
KK Rakovník (nedodány samostatné výsledky ČPŽ ze závodů č.100 a 101) – 300 Kč 
Obalcentrum Pardubice (nedodání výsledků závodů č.7,12,83,98,140 na ČSK) - 1000 Kč 
UP Olomouc (nedodání výsledků závodu na ČSK –závod č.44,110,111)  - 600 Kč 
KK Roudnice (nedodání výsledků závodu na ČSK – závody č.72,73,135,136)  - 800 Kč 
SK Veselí (nedodání výsledků závodu na ČSK v elektron. podobě– závody č.102,103)  - 200 Kč 
 
 
Srážky oddílům za nedodržení nařízení Směrnic : 
(Za neomluvené nestartující závodníky v ČP slalom)   
 
Jablonec - 1000 Kč (Troja S+N Šimek) 
Slávie KV – 1 250 Kč (Troja S – Hojdová, Kvapil C1 a C2 polovina posádky) 
Horš.Týn – 250 Kč (Troja S – Hojda C2 polovina posádky) 
Bohemians – 1000 Kč (Trnávka S+N – Lula-Martin) 
RK Trója – 3500 Kč (Trnávka S+N Znamenáček-Šrogl, N Pražan-Čihák) 
                                          (Špindl S+N Znamenáček-Šrogl, Pražan-Čihák) 
 
 

Srážky oddílům za porušení Pravidel : 
 
Benátky – (závod č.128 a 129) překročení časového limitu závodu – 400 Kč 
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Typ závodu : všechny slalomové závody
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Pro kategorii C2 se uvádí RGC,,jméno, ročník narození a oddíl druhého závodníka ve 2.řádku,

Typ závodu : Veřejný závod ve sjezdu, Český pohár sjezd dospělých
pouze pro ČP
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Pro kategorii C2 se uvádí RGC, jméno, ročník narození a oddíl druhého závodníka ve 2.řádku.

Typ závodu : Veřejný závod ve sprintu, Český pohár ve sprintu dospělých
pouze pro ČP
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Pro kategorii C2 se uvádí RGC,,jméno, ročník narození a oddíl druhého závodníka ve 2.řádku,
obecně je přípustná i varianta čas, bod i výsledek 2.jízdy uvádět pod 1.jízdu.

Obecně platí že výsledek ve slalomu se uvádí ve formátu : 
xxx, xx nebo xxx, x

vteřiny setiny vteřiny desetiny

Obecně platí že výsledek ve sjezdu se uvádí ve formátu : 
xx: xx, xx nebo xx: xx, x

minuty sec. setiny min. sec. desetiny
   podle použitého časoměrného zařízení

Pořadatel závodu je povinen upravit výsledky závodů do následujících závazných formátů:

Příloha č. 6 

Závazné formáty výsledkových listin pro rok 2005 :

   podle použitého časoměrného zařízení
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