
                                
 
Propozice seriálu závodů Český pohár ČFSUP 2019.  

 
ČFSUP pro sezónu 2019 vypisuje seriál závodů Český Pohár ČFSUP sestávající ze samostatných závodů 
organizovaných jednotlivými pořadateli dle pravidel závodů schválených ISA a ČFSUP. 
 
Detailní pravidla jednotlivých závodních disciplín jsou popsána v Definicích tříd a disciplín ČFSUP a pro 
každý jednotlivý závod mohou být přizpůsobena místním podmínkám ve Vypsání závodu.  
  
 
Kalendář podniků ČP ČFSUP 2019 
 
datum název závodu   místo závodu disciplíny koeficient závodu 
04.-05.5. Paddleboard Cup Nymburk   Nymburk LD, TR, Sprint 1000/1000/1000 
18.-19.5. PADDLES Up SEČ   Sečská pláž LD, TR, Sprint 1000/1000/1000 
01.-02.6. SUP Mácháč   Máchovo jezero LD, TR, Sprint 1000/1000/1000 
15.-16.6. PADDLE FEST Brno   Brno LD, TR, Sprint 1000/1000/1000 
03.-04.8. SNOWBOARDEL SUP Fest Praha  Džbán+ LD, TR, Sprint 1000/1000/1000 
 Vrané-Praha (Braník)   Vltava 
17.-18.8. Mistrovství ČR   Vranovská pláž LD, TR, Sprint 2000/2000/2000 
 
Hodnocení seriálu ČP ČFSUP 2019 
 
Celkové výsledky seriálu ČP ČFSUP budou vyhlášeny v jednotlivých disciplínách a souhrnně, do 
celkového hodnocení se započítají následujícím klíčem: 
 
disciplína    počet závodů  započítává se     . 
LONG DISTANCE   6  součet 4 nejlepších dosažených výsledků 
TECHNICAL RACE   6  součet 4 nejlepších dosažených výsledků 
SPRINT    6  součet 4 nejlepších dosažených výsledků 
 
CELKOVÉ HODNOCENÍ  18  součet 9 nejlepších dosažených výsledků 
 

- Výsledky jednotlivých závodů v kategorii budou započítány v případě účasti nejméně 3 závodníků 
dané kategorie v příslušném závodě. 

- Z každého závodu v dané disciplíně bude do celkového hodnocení závodníkovi započten 
maximálně jeden výsledek (v případě souběžného startu ve více třídách). 

- V případě shodného bodového zisku rozhodne o pořadí vyšší počet dosažených lepších bodových 
výsledků a v případě shody následně nižší součet časových odstupů od vítěze v započtených 
závodech.  

- Výsledky v celkovém hodnocení budou evidovány a vyhlášeny ve společném hodnocení obou tříd 
(ELITE+SPORT) v kategoriích MUŽI a ŽENY. 

 
Účast závodníků v závodech Českého poháru ČFSUP 2019 není nijak omezena. Do hodnocení všech 
jednotlivých disciplín a rovněž i do celkového hodnocení budou zařazeni všichni účastníci závodů, bez 
ohledu na jejich státní příslušnost a členství v národních sportovních federacích či samostatných klubech. 
 

 


