CZ-PL friends CUP 2017
1. Race calendar:

2.
3.
4.

5.

06.-07.05 - Náchod
13.-14.05 - Kędzierzyn-Koźle
08.-10.09 - Kędzierzyn-Koźle
16.-17.09 – Náchod (with closing ceremony after the race)
Classes:
Mini ECO, ECO, mini Mono, Mono 1, Mono 2, mini Hydro, Hydro 1, Hydro 2, FSRE
Rules:
NAVIGA 2017 with respect of national rules
note: usage of WAT LIMITERS is based on national rules of host country
Evaluation:
Results from 4 races are counted to the serial (2x K-K, 2x Náchod). As a final result 2
best results from 4 races are counted. Competitors are awarded with the scoring
system as in Formula 1 (1.-25, 2.-18, 3.-15, 4.-12, 5.-10, 6.-8, 7.-6, 8.-4, 9.-2, 10.-1).
Points are granted to each participant but are valid only if following requirements are
met:
a. In the class (within whole serial) starts at least 5 competitors (seniors + juniors
or just seniors) or at least 3 juniors (than they are evaluated separately)
b. In the class (at least once per serial) starts competitors from both countries (CZ
and PL) – this condition is valid for both juniors and seniors.
c. Competitor has to attend at least one race in CZ and at least 1 race in PL.
d. In case juniors + seniors are racing together in one group and there is at least 3
juniors, than juniors will receive an extra points to the junior evaluation group.
Seniors will only get points they reached in the common group with juniors.
Who can participate:
CZ-PL friends cup can be attended by competitor from any country

Pravidla CZ-PL přátelského poháru
(česko-polský přátelský pohár)
1. Kalendář závodů:

2.
3.
4.

5.

06.-07.05 - Náchod
13.-14.05 - Kędzierzyn-Koźle
08.-10.09 - Kędzierzyn-Koźle
16.-17.09 – Náchod (po skončení závodu budou vyhlášeny celkové výsledky seriálu)
Třídy:
Mini ECO, ECO, mini Mono, Mono 1, Mono 2, mini Hydro, Hydro 1, Hydro 2, FSRE
Použitá pravidla:
NAVIGA 2017 s národní úpravou
poznámka: použití WAT LIMITERů se řídí předpisy dané země
Hodnocení:
Do poháru se započítávají výsledky 4 závodů (2x K-K, 2x Náchod). Do konečných
výsledků se započítají 2 nejlepší výsledky z celkových 4 závodů. Pro hodnocení je
použit bodovací systém jako ve Formuli 1 (1.-25, 2.-18, 3.-15, 4.-12, 5.-10, 6.-8, 7.-6,
8.-4, 9.-2, 10.-1). Body budou uděleny každému závodníkovi, který se zúčastní
závodu, ale platné budou pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:
a) ve třídě (celkově v seriálu) startuje minimálně 5 závodníků (seniorů nebo juniorů +
seniorů) nebo minimálně 3 junioři (samostatné hodnocení juniorů)
b) ve třídě (alespoň 1x během seriálu) startují závodníci z obou zemí (CZ a PL), tato
podmínka platí pro seniory i pro samostatné hodnocení juniorů
c) závodník se musí zúčastnit minimálně 1 závodu v CZ a minimálně 1 závodu v PL.
d) V případě, že spolu startují JUN+SEN a závodu se zúčastní minimálně 3 junioři,
pak junioři získají navíc body do samostatného hodnocení juniorů. Senioři získají
pouze body na které dosáhli ve společném boji s juniory.
Kdo se může zúčastnit:
CZ-PL poháru se mohou účastnit závodníci z různých zemí

