
Kritéria soutěže „ O nejlepšího atleta oddílu - GRAND PRIX “ 

 
1. Vyhodnocení soutěže a ceny pro nejlepší : 
 

• na základě kritérií soutěže bude vyhodnocen vítěz (s nejvyšším bodovým ziskem), který 
získá titul „Nejlepší atlet oddílu pro rok ...“ a putovní plaketu 

• na základě kritérií soutěže budou vyhodnoceni a odměněni plaketou/pohárem vítězové 
v kategoriích – veteránské (od 35 let), dospělých (20-34 let), juniorské (18-19 let), dorostu 
(16-17 let), staršího žactva (14-15 let), mladšího žactva (12-13 let) a přípravky (do 12ti 
let).  

• na základě kritérií soutěže bude finanční odměnou ohodnoceno prvních deset s nejvyšším 
bodových ziskem v absolutním pořadí soutěže a první tři v příslušné věkové kategorii 

 
 
2.  Kritéria soutěže pro bodové hodnocení v jednotlivých kategoriích : 

a) soutěže jednotlivců : 

• umístění na přeborech kraje a MČR veteránů : 
 1.místo 3 body 
 2.místo 2 
 3.místo 1 
   
• umístění na mistrovstvích ČR a MS nebo ME veteránů : 
  dráha + MS hala + ME 
 1.místo 30 bodů 22 bodů 
 2.místo 25 18 
 3.místo 20 15 
 4.-6.místo 12 9 
 7.-8.místo 6 4 
 9.-12.místo 2  
    
• umístění na mistrovství Evropy a světa : 
 1.místo 280 bodů 
ME, MS do 22 let   body x 0,8 2.místo 250 
ME, MS do 19 let   body x 0,6 3.místo 230 
ME, MS do 17 let   body x 0,4 4.-6.místo 175 
 7.-8.místo 150 
 9.-12.místo 110 
 13.-24.místo 60 
 

b) soutěže družstev :  
 

• docílený bodový zisk závodníka v soutěži družstev se násobí níže uvedeným 
koeficientem 

extraliga 2 
1.liga, mistrovství ČR mládeže 1 
2.liga, mistrovství Čech mládeže 0,5 
oblastní přebor 0,25 

 

• reprezentační start :  20 bodů 
 

c) výkonnost : 



• překonání rekordů : 
 rekord nejlepší výkon 
oddílový kategorie 2 body 1 bod 
oddílový absolutní 5 2 
krajský  10 4 
České republiky 25 10 

 

• splnění limitu výkonnostní třídy 
Mistrovská výkonnostní třída 50 bodů 
Národní výkonnostní třída 40 
I.výkonnostní třída 30 
II.výkonnostní třída 20 
III.výkonnostní třída 10 

 

• umístění v tabulkách České republiky :  
 dospělí mládež veteráni 

za 1.místo 25 bodů 15 bodů 5 bodů 
za 2.místo 23 13 3 
za 3.místo 22 12 2 
za 4.-6.místo 21 11 1 
za 7.-10.místo 20 10  
za 11.-15.místo 19 7  
za 16.-20.místo 17 5  
za 21.-25.místo 16   
za 26.-30.místo 15   
za 31.-35.místo 13   
za 36.-40.místo 12   
za 41.-45.místo 11   
za 46.-50.místo 10   

hodnocení se provádí v mistrovských disciplinách 

 


