
Systém bodování KSK pro ČMP2014 (do 64 jezdců) 
 
-> 3 základní jízdy systémem KSK (každý s každým): 
 - jezdec má náhodně vybranou sadu startovních drah dle pravidel UCI (annex 1): 
  8, 2, 3 
  7, 6, 1 
  6, 3, 5 
  5, 1, 7 
  4, 8, 2 
  3, 5, 6 
  2, 7, 4 
  1, 4, 8, 
 - jezdec je náhodně vybrán do určité jízdy v rozjezdu (group/heat in moto), přičemž se pochopitelně 
nemůže setkat s jezdcem, jemuž byly přiřazeny stejné dráhy, 
 - počet jízd a jezdců pro každý počet jezdců je dán pravidly UCI (annex 1). Pořadí jízd se při random 
systému může lišit. 
 
-> Finálové jízdy systémem KO (.., čtvrtfinále (1/4), semifinále (1/2), finále), dále postupují vždy první 4 jezdci. 
 - při počtu jezdců  
 
do 8  finále 
 
9-12  finále/B-finále 
 
13-16  semifinále 12 jezdců (2x6)?   
  finále/B-finále 
 
17-24  semifinále 16 jezdců (2x8) 
  finále/B-finále 
 
24-32  čtvrtfinále 24 jezdců (4x6) 
  semifinále 16 jezdců (2x8) 
  finále/B-finále 
 
33-48  čtvrtfinále 32 jezdců (4x8)   
  semifinále 16 jezdců (2x8)   
  finále/B-finále 
 
49-64  osmifinále 48 jezdců (8x6) 
  čtvrtfinále 32 jezdců (4x8) 
  semifinále 16 jezdců (2x8) 
  finále/B-finále 
 
Bodování závodu 
- Jezdec získává deset bodů za odjetí povinného tréninku. 
- Rozjížďky jsou bodované dle pořadí od prvního do osmého místa: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
- Za celkový výsledek v závodě je bodování od prvního do šestnáctého místa: 22, 18, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2, 1. 
 
Pořadí v rozjížďkách 
- Pořadí jezdců je stanoveno dle pořadí v jízdách nezávisle na způsobu bodování, v případě rovnosti bodů 
rozhoduje dojezd v jízdách od poslední k první.  
DNS (nestartoval) - jezdec je zapsán jako poslední v jízdě, do celkového hodnocení závodu nedostává žádné 
body za jízdu. 
DNF (nedokončil) - jezdec je zapsán jako poslední v jízdě, do celkového hodnocení závodu dostává body za 
příslušné (poslední) místo v jízdě. 



REL (posunut na poslední místo) - Posunutí je trestem jezdce za provinění proti pravidlům - jezdec je posunut 
na poslední místo + 2 pozice, do celkového hodnocení závodu nedostává žádné body za jízdu. 
DSQ (diskvalifikován v jízdě) - diskvalifikace v jízdě znamená diskvalifikaci ze závodu, jezdec je zapsán na 
poslední místo v závodě bez jakéhokoliv bodového hodnocení (body za závod = 0). 
- pokud jezdec není z nějakého důvodu uveden ve výsledcích jízdy, je to stejné, jako by do jízdy nenastoupil 
 
Pořadí ve finálových jízdách 
- Výsledek ve finálové jízdě určuje pořadí jezdce v závodě nezávisle na celkovém počtu bodů získaných v 
závodě. 
DNS (nestartoval) - jezdec je hodnocený jako poslední v dané finálové jízdě, do celkového hodnocení závodu 
nedostává žádné body za finálovou jízdu (umístění v závodě). 
DNF (nedokončil) - jezdec je zapsán jako poslední v dané finálové jízdě, do celkového hodnocení závodu 
dostává body za příslušné (poslední) místo v jízdě (umístění v závodě). 
DSQ (diskvalifikován ve finálové jízdě) - diskvalifikace ve finálové jízdě znamená diskvalifikaci ze závodu, jezdec 
je zapsán na poslední místo v závodě bez jakéhokoliv bodového hodnocení (body za závod = 0). 
- pokud jezdec není z nějakého důvodu uveden ve výsledcích finálové jízdy, je to stejné, jako by do jízdy 
nenastoupil. 

 


