BODOVÁNÍ ZÁVODŮ
MP 2017
V závodech zařazených do kalendáře MP získávají závodníci body dle skutečného pořadí v cíli včetně příchozích
(neredukované pořadí) dle bodovací tabulky MP platné pro rok 2017.
Pořadí družstev v každém závodě MP se určí součtem bodového zisku čtyř nejlépe umístěných členů družstva
bez rozdílu kategorií. Získané pořadí se ohodnotí body dle bodovací tabulky platné pro rok 2017.
Družstvo je v závodě hodnoceno v případě, že se zúčastní nejméně 3 členové a dokončí alespoň jeden závodník
z družstva.
Bodovací tabulka MP 2017:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

60 bodů
55 bodů
52 bodů
50 bodů

5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

49 bodů
48 bodů
47 bodů
46 bodů

a dále vždy mínus 1 bod.

KONEČNÉ HODNOCENÍ
Seriál závodů je rozdělen na dvě části: závody uskutečněné v I. Pololetí 2017 a závody uskutečněné ve II.
pololetí 2017.
Každému závodníkovi se budou do konečného hodnocení započítávat body za nejlepší dosažené výsledky ze
2/3 uskutečněných závodů (zaokrouhleno na celé číslo) + 1 a to z každé části seriálu.
Příklad výpočtu:
V prvním pololetí je v kalendáři 8 závodů. 8/3*2=5,3333; po zaokrouhlení 5; 5+1=6. Ze závodů
uskutečněných v I. pololetí se každému závodníkovi započítává do celkového hodnocení 6 nejlepších výsledků.
Ve druhém pololetí je v kalendáři 8 závodů. 8/3*2=5,3333; po zaokrouhlení 5; 5+1=6. Ze závodů
uskutečněných ve II. pololetí se každému závodníkovi započítává do celkového hodnocení 6 nejlepších
výsledků.
Dojde-li ke změně počtu uskutečněných závodů, bude podle tohoto vzorce počet závodů započítávaných do
celkového hodnocení změněn.
Vítězem každé vypsané kategorie soutěže jednotlivců MP 2017 se stane závodník, který získá nejvíce bodů.
Vítězem MP 2017 bude družstvo, které získá nejvíc bodů. Do konečného pořadí se započítají všechny závody
zařazené do kalendáře 2017. Při rovnosti bodů v konečném pořadí rozhoduje vyšší počet lepších umístnění v
jednotlivých závodech.

