Klubový žebříček
Hodnocení úspěšnosti členů Cyklistického spolku Stodůlky (CSS)
na cyklistických závodech, tréninku a pomoci při pořádání a organizaci
cyklistických závodů

Preambule
Pro objektivní hodnocení aktivní sportovní činnosti členů spolku (dále jen „účastník“), ale i spolku
jako celku vydává Výbor CSS (dále jen „Výbor“) systém hodnocení úspěšnosti členů spolku
(klubový žebříček). Hodnocení je jedním ze základních podkladů pro zpracování zprávy o činnosti
spolku, která je předkládána na jednání Výročního balíku na konci sportovní sezóny. Níže uvedený
systém slouží k vyhodnocení úspěšnosti účastníků cyklistických závodů a těch, kteří se podílejí na
pořádání a organizaci závodů příslušném roce. Nejlepší účastníci jsou slavnostně vyhlášeni na
zasedání Výročního balíku na konci sezóny. Nejlepší účastníci mohou být odměněni.

I.
Hodnotí se všechny cyklistické závody v příslušné sezóně, u kterých účastník doloží Výboru (resp.
některému z jeho členů) průkazně svoji závodnickou účast. Vyhodnocovací období započíná vždy
1.listopadu roku předešlého a končí 31.října roku příslušné sezóny. Účastník své výsledky může
předat kdykoli v průběhu hodnoceného období (sezóny), nejdéle však 7 dní před konáním
Výročního balíku, který se bude zabývat vyhodnocením sportovní sezóny, do které mají být
zahrnuty účastníkem předávané sportovní výsledky. V případě nejasností nebo sporů konečné
rozhodnutí připadá Výboru. Hodnotí se i aktivita člena spolku při tréninku, organizování a pořádání
závodů, či kulturních akcí, které připravuje CSS.

II.
Základním hlediskem hodnocení je délka a pořadí účastníků, ve kterém dokončí cyklistický závod.
Hodnocení účastníků v závodě a mimozávodních aktivit se hodnotí dle předem daných pravidel.

III.
Způsob bodování
1. Hodnocení účastníka v závodě se skládá ze dvou částí. První, fixní, je dána počtem bodů,
která odpovídá délce závodu v kilometrech. Tuto část bodového hodnocení obdrží každý účastník,
který dokončí závod. Druhá část hodnocení, pohyblivá, je dána umístěním účastníka v závodě, kdy
první místo bude ohodnoceno jedním stem bodů a poslední místo neobdrží žádný bod pohyblivé
části. Ostatní jsou hodnocena poměrnou částí dle umístění v závodě.

2.

Vyhodnocování bude zpracováno podle závodních kategorií uvedených v propozicích závodu.

3. Podle typu jízdních kol závodu bude délka závodu (DZ) upravena pomocí koeficientů
uvedených v tab. III.
typ jízdních kol
korekční koeficient
silniční
1,0
horská
1,5
tab. III – korekční koeficienty typu jízdních kol
4.

Výpočet bodového hodnocení účastníka je dán následujícím vztahem:
BHU =

kde:

PZ − UU
⋅ 100 + DZ ⋅ JK
PZ − 1

BHU – bodové hodnocení účastníka,
UU – umístění účastníka v závodě/kategorii,
PZ – celkový počet závodníků v závodě/kategorii,
DZ – délka závodu v km
JK – korekční koeficient typu jízdního kola dle tab. III.

5. U závodů uvedených v čl. V. se bodové hodnocení účastníka (BHU) násobí zvýhodňovacím
koeficientem.
6. Hodnota počtu bodů se počítá na jedno desetinné místo, přičemž zaokrouhlování se řídí
obvyklým matematickým principem (0,05 – 0,09 zaokrouhlení nahoru na 0,1; 0,01 – 0,04
zaokrouhlení dolů na 0,0).

IV.
Hodnocení mimozávodní činnosti
1.

Tréninkové jednotky absolvované na kole se hodnotí jedním bodem za každých 5 km jízdy.

2.
Další tréninkové aktivity se hodnotí vždy stejným počtem bodů, bez ohledů na druh sportu,
a to čtyřmi body za jednu hodinu tréninku.
3.

Ostatní akce CSS se hodnotí paušálně – 50 bodů za jeden den akce

V.
Zvýhodňovací koeficient
1. Pro některé závody, na kterých je žádoucí co možná nejvyšší účast členů spolku, se zavádí
zvýhodňovací koeficient.

2. Zvýhodňovací koeficient má hodnotu 1,5 a násobí se jím počet dosažených bodů účastníka,
který dosáhl v závodě.
3.

Zvýhodňovací koeficient se použije u cyklistických závodů :
•

Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky,

•

Cyklokritérium Prahy 13,

•

Cyklistický maratón - Král Šumavy,

•

Mistrovství České republiky amatérů.

VI.
Bodové hodnocení účastníků je vedeno průběžně a za jeho správnost a pořizování odpovídá Výbor.
Závodníci mohou být hodnoceny v rámci různých kategorií (např. věk, pohlaví).

VII.
O změně nebo doplnění Klubového žebříčku, resp. způsobu hodnocení, rozhodují Výroční balík
nebo Výbor. V případě sporů nebo jakýchkoliv nejasností nebo v případě nejasností při sestavování
metodiky způsobu hodnocení, přísluší konečné rozhodnutí Výročnímu balíku.

VIII.
Tento Klubový žebříček (způsob hodnocení) nabývá účinnosti dnem jeho schválení ve Výboru.

V Praze dne …………………………..

Výbor
Cyklistického spolku Stodůlky

