
Informace k vyhlášení TOP TEN – závodní sezóna 2020-2021

Kutnohorské závody : 5.9.,  4.10., 15.11., 12.12., 9.1. a 13.2.

V celkových výsledcích závodu ve cvičení podle lektora budou zároveň uvedené i body 
získané za proběhlý závod. Ze šesti závodů, které proběhnou v Kutné Hoře a budou ve cvičení
podle lektora, se tyto přidělené body budou sčítat. Na závodě 28.4. vyhlásíme TOP TEN 
závodníků v každé věkové kategorii. Pokud závodníci přejdou po novém roce do starší 
věkové kategorie, samozřejmě jim zůstanou i body, které získali do té doby, ale budou 
vyhlašovaní v TOP TEN v té kategorii, kam budou patřit v únoru.
Základ bodů ze závodu přidělujeme takto : 1.místo – 20 bodů, 2.místo – 18 bodů, 3.místo – 
16 bodů, 4.místo – 14 bodů, 5.místo – 13 bodů, 6.místo – 12 bodů, finále (pokud je jasné další
pořadí : 7-10. místo – 10 bodů, 11. až poslední finálové místo – 8 bodů (platí i pro nejmenší 
kategorii, kde je rovnou finále), pokud ve finále nelze určit další pořadí, mají všichni 8 bodů, 
základní kolo- body za účast -5 bodů. Pokud by bylo rozmezí např. 9-13 místo, jsou přiděleny
body za horší umístění, to znamená v tomto případě 8 bodů. Ve slabší skupině, kam postoupí 
zbytek dětí, je od cca 16-18 místa přiděleno 5 bodů (je to jak základní kolo).
K těmto základním bodům se ještě přičítají body za skupinu, ve které se závodnice umístila. 
Pokud je v kategorii málo závodnic a závodnice nejsou rozdělené na skupiny, platí základní 
body. Pokud jsou dvě skupiny závodníků, např. Hvězdy a Hvězdičky, tak všechny závodnice, 
které byby vl epší skupině, si k základním bodům ještě připočítají 5 bodů. Pokud jsou tři 
závodní skupiny, tak skupina A (nejlepší) si připočítá 10 bodů, skupina B 5 bodů, skupina C k 
základu nepřipočítává nic. Pokud by byly skupiny 4, tak A připočítává 15 bodů, B 10 bodů, C 
5 bodů a D k základu niv nepřipočítává.
Bodové rozdíly mezi skupinami jsou pouze 5 bodů, abychom lepší skupiny ocenili, ale 
zároveň chceme, aby do TOP TEN měly možnost zasáhnou i slabší závodnice, které budou 
pravidelně jezdit na závody.
Pokud by v umístění na prvních čtyřech místech v závěrečném součtu TOP TEN na 
konci sezóny byla shoda, lépe se umístí ten závodník, který se umístil lépe na posledním 
závodě (poháry pro každou kategorii jsou tři s již napsaným umístěním 1-3, proto toto další 
pravidlo).

Každý závodník nezískává body jen pro sebe, ale i pro svůj KLUB. Ve výsledcích bude i 
tabulka pořadí pro soutěž TOP TEN Klubů, kterou také v dubnu budeme vyhlašovat. 
Samozřejmě je jasné, že v této soutěži mají výhodu děti z klubů, které trénují poblíž Kutné 
Hory. Pro hodně vzdálené kluby, je těžší dostat více dětí na závod, ale v loňské desítce TOP 
ten se umístily i dost vzdálené kluby, což je prima, velké díky rodičům i trenérkám, za 
podporu dětí v závodění.
Pokud by některý klub nechtěl být psán do tabulek soutěže TOP TEN, stačí ni napsat a 
nebudeme ho do soutěže psát, tato soutěž je navíc.
Prosím trenérky, aby si vždy zkontrolovaly, že jste dostali body za všechny zúčastněné děti, a 
že je vše v pořádku.
Pro ty, co do Kutné Hory jezdí jen na jeden či dva závody, se nic nemění. Do TOP TEN 
nezasáhnou, budeme vyhlašovat v dubnu jen nejlepší desítku. Lze jezdit jen na pár závodů.
Kluby a jednotlivci, kteří se některých závodů nezúčastnily, mohou ještě ohrozit i první 
příčky, body jsou udělovány tak, že nepřítomnost na jednom závodě nikoho nevyřadí z 
dobrého umístění na závodě.


