Pravidla pro výpočet a hodnocení všech pohárových soutěží
Asociace lodní třídy Evropa
platnost od 2014
(schváleno valným shromážděním členů ALT Evropa, Pavlov,28.9.2013
1) Základní pravidla a podmínky zařazení do hodnocení
a) Těmito pravidly se řídí vyhodnocení Poháru ČR Asociace lodní třídy Evropa,
Regionálního poháru Čech ALT Evropa a Regionálního poháru Moravy ALT Evropa.
(dále jen „Pohár“)
b) Pohárem se rozumí žebříček sestavený ze závodů dle centrální termínové listiny
Českého svazu jachtingu pro daný rok.
c) do celkového hodnocení bude zařazen jen ten závod, který bude dokončen a
vyhodnocen s původní výší vypsaného koeficientu.
d) Pohár nebude pro daný rok vyhodnocen, jestliže se uskuteční dva a méně závodů.
e) Do Poháru je zařazen každý závodník lodní třídy Evropa, který je členem ALT Evropa
pro daný rok.
f) Do Poháru ČR je zařazen ten závodník, který se zúčastní minimálně jednoho
pohárového závodu v daném roce
g) V Poháru bude kromě celkového pořadí u každého závodníka uvedena kategorie, ve
které závodí. Jedná se o kategorie: muži, ženy, dorostenci a dorostenky
2) Výpočet bodů, hodnocení poháru
a) Pro výpočet Poháru bude rozhodující konečné celkové pořadí závodníka lodní třídy
Evropa v jednotlivých pohárových závodech.
b) K výpočtu se použije nízkobodové hodnocení, kdy celkové umístění závodníka
v pohárovém závodě představuje i příslušný počet negativních bodů.
c) Hodnocení:
• v případě odjetí maximálního počtu 6 závodů se závodníkovi v Poháru započítá
do celkového bodového hodnocení součet 4 nejlepších pohárových umístění
závodníka (= nejnižších bodových ohodnocení závodníka)
• v případě odjetí 3-5 závodů se závodníkovi v Poháru započítá do celkového
bodového hodnocení součet 3 nejlepších pohárových umístění závodníka (=
nejnižších bodových ohodnocení závodníka)
d) Závodníci jsou v Poháru řazeni od nejnižší po nejvyšší bodový součet.
e) Za každý závod, kterého se závodník nezúčastní mu bude započítáno 100 bodů.
f) Jestliže dojde v tabulce Poháru po celkovém součtu bodů k bodové shodě dvou a více
závodníků, bude pořadí určeno dle stejného klíče, jak je definováno v aktuálně
platných Závodních pravidlech jachtingu pro případ shody dvou a více závodníků
v hodnocení v závodě.
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