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Propozice seriálu závodů  
Český pohár v paddleboardingu 2021 

 
ČFSUP pro sezónu 2021 vypisuje seriál závodů Český Pohár v paddleboardingu sestávající ze 
samostatných závodů organizovaných jednotlivými pořadateli dle pravidel závodů schválených ISA a 
ČFSUP. 
 
Detailní pravidla jednotlivých závodních disciplín jsou popsána v Technickém a Sportovním předpisu 
ČFSUP, Definicích tříd a disciplín ČFSUP 2021 a pro každý jednotlivý závod mohou být přizpůsobena 
místním podmínkám ve Vypsání závodu.  
  
 
Kalendář podniků Českého poháru v paddleboardingu v roce 2021: 
Seriál závodů je pro sezónu 2021 tvořen 11 závody, kterým je odpovídajícím způsobem přidělen bodový 
koeficient. 
 
Závody ČP 2021  
datum název závodu místo závodu disciplíny           koeficient závodu 
5.-6.9.2020 12 MILES  Turnov LD, TR      1000 
28.9.2020 Přes 3 jezy Praha LD zrušen Covid-19 
15.-16.5. Třeboňská šupina Třeboň LD, TR, Sprint       1000 
29.-30.5. Paddle Fest Mácháč Máchovo jezero LD, TR, Sprint       2000 
12.-13.6. KIBOKO PaddleFest Dalešice Dalešice-Wilsonka  LD, TR, Sprint       2000 
27.6. SNOWBOARDel SUP Festival Praha - Džbán TR, Sprint      2000 
17.7. WATER GAMES Jablonec nad Nisou Sprint, LD      1000 
23.-25.7. Mistrovství České republiky Jesenická přehrada LD, TR, Sprint       3000 
31.7.-1.8. SUPNERA  Neratovice LD, TR, Sprint       1000 
7.8. Paddleboard Race Beroun  Beroun LD, TR, Sprint       1000 
20.-22.8. Finále Českého poháru  Veselské pískovny LD, TR, Sprint       3000 
 
 
Závody podzimní série 
datum název závodu místo závodu disciplíny koeficient závodu 
* závody součástí ČP ČFSUP 2022: 
4.-5.9. 12 MILES  Turnov LD, TR      1000 
28.9. Přes 3 jezy Praha LD      1000 
 
 
 
Bodování závodů Českého poháru v paddleboardingu 2021 
 
V jednotlivých závodech budou přiděleny body dle pořadí závodníka v příslušné třídě a kategorii (uveden 
bodový zisk závodníka 1. v pořadí) takto:  
    
kategorie   MČR + Finále ČP          ČP MAJOR    ČP . 
OPEN+DĚTI   3000   2000   1000 
HOBBY+TEAM      500     500      250  
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Hodnocení seriálu Českého poháru v paddleboardingu 2021 
 
Celkové výsledky seriálu ČP v paddleboardingu budou vyhlášeny v jednotlivých disciplínách a souhrnně, 
do celkového hodnocení se započítají následujícím klíčem: 
 
disciplína            počet závodů     započítává se      . 
LONG DISTANCE    9  součet 4 nejlepších dosažených bodových výsledků 
TECHNICAL RACE    9  součet 4 nejlepších dosažených bodových výsledků 
SPRINT     9  součet 4 nejlepších dosažených bodových výsledků  
CELKOVÉ HODNOCENÍ  27  součet 8 nejlepších dosažených bodových výsledků 
CELKOVÉ HODNOCENÍ KLUBŮ  součet 5 nejlepších dosažených bodových výsledků 
 

- Výsledky jednotlivých závodů v disciplínách budou započítány v případě účasti nejméně 3 
závodníků dané kategorie v této disciplíně daného závodu. 

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

- V případě shodného bodového zisku rozhodne o pořadí vyšší počet dosažených lepších bodových 
výsledků a poté v případě shody vyšší součet dosažených bodových výsledků ve finálovém 
závodě ČP.  

- Výsledky v celkovém hodnocení (součet všech disciplín) budou evidovány a vyhlášeny: 
 

o v hlavních kategoriích:  součet 8 nejlepších dosažených bodových výsledků 
ČP MUŽI   - ve společném hodnocení všech kategorií (OPEN+HOBBY) 
ČP ŽENY   - ve společném hodnocení všech kategorií (OPEN+HOBBY) 
ČP CHLAPCI   - rok narození 2006 a mladší účastnící se dětských závodů  
ČP DÍVKY   - rok narození 2006 a mladší účastnící se dětských závodů 
ČP DRAGON   - smíšené týmy 4 osob  
 

o v podkategoriích:   součet 8 nejlepších dosažených bodových výsledků 
ČP JUNIOŘI   - rok narození 2003 a mladší 
ČP JUNIORKY  - rok narození 2003 a mladší 
ČP MASTER - MUŽI - rok narození 1981 a starší 
ČP MASTER - ŽENY - rok narození 1981 a starší 
ČP SENIOR - MUŽI  - rok narození 1971 a starší 
ČP SENIOR - ŽENY  - rok narození 1971 a starší 
ČP MLADÍ – CHLAPCI - rok narození 2009 a mladší    
ČP MLADÍ – DÍVKY - rok narození 2009 a mladší  
 - 

o klubová soutěž:  součet 5 nejlepších dosažených bodových výsledků 
ČP KLUBY  - sčítají se celkové bodové hodnoty dosažené v jednotlivých 

závodních víkendech 
 

- Výsledky v hodnocení jednotlivých disciplín budou evidovány a vyhlášeny:  
ČP SPRINT - MUŽI 
ČP SPRINT - ŽENY 
ČP TECHNICAL RACE - MUŽI 
ČP TECHNICAL RACE - ŽENY 
ČP LONG DISTANCE - MUŽI 
ČP LONG DISTANCE - ŽENY 

 
Podmínky zařazení závodu do seriálu Českého poháru v paddleboardingu 2021 pro jednotlivé pořadatele 
jsou předmětem Smlouvy o pořádání závodu uzavřené s ČFSUP, zavazující pořadatele k respektování 
Definicí třid, kategorií a disciplín paddleboardingu ČFSUP, Sportovních a technických předpisů ČFSUP a 
marketingových partnerů ČFSUP. 


