
ČP F1G, F1H a F1J 2021 
Pravidla ČP F1G, F1H a F1J  

Závazné podmínky pro pořadatele: 
 1. Soutěžními kategoriemi ČP jsou: F1G, F1H a F1J. Soutěž, jejíž výsledky jsou 
převedeny na body započtené do seriálu ČP 2021 se musí uskutečnit mezi daty 1.1.2021 a 
31.12.2021 
 2. K soutěži jednotlivců musí být připuštěn každý člen SMČR, který se přihlásí a 
zaplatí vklad v termínu uvedeném v propozicích soutěže.  
 Vzhledem k výraznému omezení počtu soutěží v roce 2021, není vyhlášena soutěž 
družstev. 
 3. Soutěže se konají podle platných pravidel FAI s upřesněním Sportovního řádu ČR, 
včetně počtu a délky trvání soutěžních kol (SŘ odst. 7.2.3. písm. a). Výjimkou je, že si 
soutěžící mohou měřit navzájem. 
 4. Výsledky se zapisují na výsledkovou tabuli, která je veřejně přístupná ke kontrole. 
 5. Případné změny termínu soutěže, odložení, atd. musí být včas oznámeny všem 
přihlášeným a koordinátorovi ČP. Důvod ke změně termínu musí být opodstatněný, např. 
nedostupnost plochy (povodeň, předčasná hluboká orba apod.).  
 6. V případě špatného počasí, případně i na základě krátkodobé předpovědi špatného 
počasí, takového, že nelze v určený termín odlétat ani část soutěže, je možné soutěž přeložit 
na jiný termín. Pořadatel má za povinnost tuto změnu okamžitě (nejméně 24 hodin před 
začátkem soutěže) nahlásit všem přihlášeným a koordinátorovi ČP.  
 7. Nejpozději do týdne po soutěži vydá pořadatel soutěže výsledkovou listinu a po 
jedné její kopii pošle na adresu koordinátora ČP a trenéra příslušné kategorie. Lze e-mailem, 
faxem, poštou. 

Doporučení pro pořadatele: 
 1. Je doporučeno zajistit alespoň jednoho časoměřiče na deset soutěžících. 
 2. Doporučený vklad 50 Kč. (z toho 10 Kč na poháry pro celkové vyhodnocení ČP - 
poháry zajistí koordinátor ČP)) 
 3. Doporučená uzávěrka přihlášek maximálně týden před soutěží. 
 4. Prosím pořadatele, aby zajistili maximální regulérnost soutěže, a to včetně rozlétá-  
vání. 

Hodnocení: 
 1. Výsledky na jednotlivých soutěžích jsou obodovány podle dosaženého umístění. 
 2. Boduje prvních čtrnáct soutěžících, bodují pouze soutěžící s nenulovým výsledkem. 
V případě rovnocenného umístění se body za umístění sečtou a rovným dílem rozdělí mezi 
soutěžící. 
  umístění body 
  1.  25 
  2.  20 
  3.  15 
  4.  12 
  5.  10 
  6.    9 
  atd  atd 
  13.    2 
  14.    1 



 K celkovému počtu bodů získaných za pořadí podle uvedené tabulky jsou přičteny tzv. 
bonusové body. Za každých pět poražených soutěžících s nenulovým výsledkem na dané 
soutěži získá soutěžící jeden bod navíc. Za dosažení plného výkonu na soutěži, tj. zpravidla 5 
maxim (pokud není soutěž vlivem nepříznivého počasí zkrácena), obdrží každý „plný“ 
soutěžící jeden bod navíc. 

 3. Do konečného pořadí ČP se započítává 5 nejlepších výsledků. Při počtu odlétaných 
soutěží 8 či méně, započítává se nejblíže vyšší počet z šedesáti procent odlétaných soutěží.  

Při méně než třech odlétaných soutěžích nebude konečné pořadí ČP vyhlášeno. 

Tabulka:  

počet odlétaných 
soutěží

60% počet započtených 
soutěží

8 4,8 5
7 4,2 5
6 3,6 4
5 3,0 3
4 2,4 3
3 1,8 2

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje nejlepší dosažené pořadí na jedné soutěži ze 
započítávaných soutěží (tj. počet prvních míst, resp. počet druhých míst atd.), v případe 
rovnosti šestý a další výsledek, v případe rovnosti umístění na více obsazené soutěži. 
 4. Celkové vyhodnocení a vyhlášení vítězů je prováděno na MČR F1GHJ. 
 
 V následující tabulce je uveden příklad bodování soutěže ČP F1GHJ 

pořadí výkon body za 
pořadí

body za 
každých 5 

poražených

body za plný 
výkon

body 
celkem 

za soutěž 1. 600 25 3 1 29
2. 600 20 2 1 23
3. 600 15 2 1 18
4. 600 12 2 1 15
5. 600 10 2 1 13
6. 600 9 2 1 12
7. 600 8 1 1 10
8. 600 7 1 1 9
9. 600 6 1 1 8
10. 600 5 1 1 7
11. 600 4 1 1 6
12. 500 3 0 3
13. 450 2 0 2
14. 400 1 0 1
15. 350 0 0 0
16. 300 0 0 0

 
 


