3. Jihočeský žebříček
3.1

Do soutěže jsou zařazeny závody uvedené v Prováděcích pokynech JčAOS pro daný rok. Členové
JčAOS registrovaní v ČSOS jsou do Jihočeského žebříčku zařazeni automaticky po zaplacení členského
příspěvku JčAOS.

3.2

Hodnocení :

3.2.1 Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v x=n/2+1
závodech, kde "n" je celkový počet závodů zařazených do soutěže. Výsledné číslo "x" se zaokrouhluje
na nejbližší nižší celé číslo. V případě, že dosáhnou stejného součtu, rozhodne o jejich pořadí
porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v kterémkoliv ze závodů soutěže, je-li toto shodné,
rozhodne o pořadí porovnání druhého nejvyššího hodnocení, třetího atd. Do porovnání se
nepoužívají průměrné hodnoty. Do celkového hodnocení jsou zařazeni všichni přihlášení závodníci do
soutěže. 3.2.2 Stanovení bodové hodnoty za dosažený výsledek v závodě: v každé kategorii získává
vítěz závodu 25 bodů, závodník na druhém místě získává 23 bodů. Další závodníci v pořadí získávají
vždy o 1 bod méně. Body se přidělují jen závodníkům přihlášeným do soutěže. Závodník, který
úspěšně absolvoval závod, může nejméně získat 1 bod. Závodníci, kteří závod nedokončili nebo byli
diskvalifikováni, nezískávají v daném závodě žádné body.
3.2.3 Na základě žádosti oddílu se závodníkům :
- oddílu pořádajícího soutěžní závod ( žádost = seznam závodníků uvedený ve výsledcích závodu ),
- jiného oddílu na základě žádosti oddílu, který závod pořádal ( seznam závodníků uvedený ve
výsledcích závodu ),
- účastníkům závodu vyšší soutěže ČSOS v případě souběhu termínu nebo jen u M ČR nemožnosti
zúčastnit se závodu v oblasti z důvodu nutné dopravy na nebo z M ČR. K žádosti musí být
přiloženy výsledky dané soutěže a závodník musí být v dané soutěži hodnocen, tj. uvedený ve
výsledkové listině jako klasifikovaný (úspěšně závod absolvoval nebo obdržel pro vyšší soutěž
průměrnou hodnotu ).,
započte průměrná hodnota. Průměrná bodová hodnota je aritmetický průměr x nejvyšších bodových
hodnot daného závodníka získaných startem na závodech soutěže. Jestliže má závodník menší počet
klasifikovaných závodů než x, provede se součet všech dosažených hodnot a dělí se číslem x; číslo x se
určí podle článku 3.2.1. Vypočtená průměrná hodnota se zaokrouhluje na jedno desetinné místo.
Závodník může žádat zápočet průměrné hodnoty nejvýše u počtu "d" závodů, kde d=x/2
zaokrouhleno na nejbližší nižší celé číslo. Průměrné hodnoty se určí a připočtou závodníkům po
zařazení výsledků posledního závodu soutěže do celkového hodnocení.
4. Soutěž družstev Jihočeské oblasti (JčAOS)
4.1

Složení družstev :
žactvo DH10, DH12, DH14
dorost DH16, DH18
dospělí DH20, DH21
veteráni DH35, DH45, DH55, DH65

4.2

Hodnocení dlouhodobých soutěží družstev se provádí dle celkových výsledků Jihočeského žebříčku
jednotlivců. Výsledek družstva je dán součtem bodového hodnocení stanoveného počtu závodníků v
příslušné kategorii. Z každé kategorie soutěže jednotlivců se počítají body vždy nejlépe umístěného
závodníka do soutěže družstev. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění závodníka v nejvyšší
věkové kategorii mužů hodnocených do družstva.

