Pravidla pro výpočet a hodnocení Reprezentačního žebříčku
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 stanovení reprezentačního žebříčku Asociace lodní třídy
Evropa (dále jen „Repre žebříček“).
b) Repre žebříček určuje pořadí pro stanovení nominací na vrcholné závody lodní třídy
Evropa, kde je nutné určit pořadí z důvodu omezeného počtu účastníků na této akci
nebo doporučení ALT Evropa na finanční příspěvek na tuto akci (např. MS, ME
juniorů, apod.)
c) Žebříček bude pro danou kategorii sestaven vždy, kdy je nutné uzavřít nominaci,
nejpozději však 5 dní před uzavřením přihlášek či finálním datem nominace
d) Do Repre žebříčku je zařazen závodník lodní třídy Evropa, který je členem ALT
Evropa.
e) Do Repre žebříčku je zařazen ten závodník, který se zúčastní minimálně jednoho
zahraničního závodu započítávaného do žebříčku.

2) Výpočet bodů, hodnocení žebříčku
a) Do repre žebříčku je započteno maximálně 5 závodů za poslední rok – příklad:
v případě uzávěrky přihlášek 30.5.2014, je sestaven žebříček nejpozději 25.5.2014 a
započtené závody se použijí za období 25.5.2013 – 24.5.2014
b) Repre žebříček je sestaven z těchto 5 závodů:
1) tři nejlepší hodnoty z Poháru ČR ALT Evropa
2) hodnocení posledního Mistrovství České republiky
3) nejlepšího hodnocení zahraničního závodu. Zahraniční závody jsou definovány
výkonným výborem ALT Evropa vždy před zahájením nové sezóny jako příloha
pro každý rok.
c) Hodnocení závodu je vypočteno dle vzorce: umístění -1 / počet závodníků. Za
neúčast v závodě je připsán 1,0 bod.
d) Součet hodnocení jednotlivých závodů dá celkový součet bodů. Pořadí v Repre
žebříčku je určeno od nejnižší po nejvyšší bodovou hodnotu)
e) Jestliže se vyskytne v Repre žebříčku bodová shoda dvou a více závodníků, bude
pořadí určeno:
• dle lepšího hodnocení zahraničního závodu,
• Mistrovství ČR,
• součtu pohárových závodů
Příloha těchto pravidel (seznam zahraničních závodů zařazených pro daný rok) bude
zveřejněna s dostatečným předstihem na www. http://europeclass.yachting.cz/

