
Pravidla bodování a vyhodnocení závodů 
 

1. Bodování 

Průjezd brankou lze podle úspěšnosti rozdělit na: správné projetí, projetí s dotykem a 

neprojetí 

 

• správné projetí - 0 bodů 

Za správné projetí se považuje průchod těla mezi tyčemi (u C2 obou těl) ve směru jízdy 

určeném barvou tyček branky (zelená – po proudu, červená – proti proudu), bez doteku 

tyček (pádlem, tělem, lodí), špičky lodě mohou být podmáčknuty pod tyčkami. 

 

• projetí s dotykem - 1 bod za dotyk na každé tyčce 

Za dotek tyčky nebo tyček při průchodu těla (u C2 obou těl) mezi tyčemi, případně přes 

tyčky, ve směru jízdy určeném barvou tyček branky (zelená – po proudu, červená – proti 

proudu), dotek tyčky nebo tyček pádlem, tělem, lodí, špičky lodě mohou být 

podmáčknuty pod tyčkami.  

 

Při doteku jedné tyčky to bude 1 bod  ̧při doteku obou tyček 2 body. Při doteku všech 3 

tyček vlásenky 3 body. Vícenásobný dotyk stejné tyčky se již dále nepenalizuje, 

nerozlišuje se vnitřní a vnější dotyk. 

 

• neprojetí   - 4 body 

Za projetí branky nesprávným směrem (zelená – proti proudu, červená – po proudu). Za 

minutí branky – tělo (u C2 třeba i jen jedno z těl) neprojde brankou, aniž by se dotklo 

tyčky. V tomto případě se nepočítají úmyslné vnější doteky pádlem za projetí. U 

vlásenky neprojetí mezi 1. a 2. nebo mezi 2. a 3. tyčkou (u C2 i když projde jen jedno 

z těl), případně za celkové minutí vlásenky. 

 

 

2. Klasifikace 

 

• Vložený závod (cílová branka vloženého závodu je pod brankovištěm „Vlachovka“) 

 

1. zaznamená se čistý čas a trestné body 

2. za každý trestný bod se přičtou 2 minuty k čistému času => výsledný čas 

3. pro každou kategorii zvlášť se stanoví pořadí dle výsledného času 

4. vítězové budou vyhlášeni a oceněni během večerního Karnevalu v Horních Krutech 

  

• Hlavní závod 

 

1. zaznamená se dosažený čas a trestné body 

2. určí se nejrychlejší loď pro každou kategorii 

3. určí se časový odstup všech lodí od nejrychlejší lodě pro danou kategorii 

4. za každé celé 2 minuty odstupu od nejrychlejší lodě se přičte 1 trestný bod 

5. pro každou kategorii se zvlášť stanoví pořadí dle výsledného počtu bodů 

6. v případě rovnosti výsledného počtu bodů je dalším kriteriem nižší původní počet 

trestných bodů 

7. vítězům náleží sláva a náš obdiv, kompletní výsledky budou publikovány do 14 dnů na  

 

www.vavrinecky-potok.cz     www.vodacipecky.cz  

http://www.vavrinecky-potok.cz/
http://www.vodacipecky.cz/

