
       CELKOVE VYSLEDKY SERIALU M 2021 (odjety 3 souteze - COVID)
             ==================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: mini ECO standard    - jun.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Dolní    |Sedlejov |Praha    |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1       |Jan  Lászlo         |jun  |CZ 058-185  |--       |18       |21       |39      
2       |Vojtěch Komárek     |jun  |CZ 348-108  |21       |15       |--       |36      
3       |Janick Sršeň        |jun  |CZ 148-29   |18       |10       |18       |36      
4       |František Dorňák    |jun  |CZ 348-109  |15       |12       |--       |27      
5       |Amálie Dostálová    |jun  |CZ 148-30   |10       |6        |12       |22      
6       |Jonáš  Zítko        |jun  |CZ 131-066  |--       |21       |--       |21      
7       |Marián Stodůlka     |jun  |CZ 182-39   |--       |4        |15       |19      
8       |Michal Dostál       |jun  |CZ 148-31   |8        |3        |10       |18      
9       |Daniel Fabián       |jun  |CZ 182-44   |12       |5        |--       |17      
10      |Lukáš Vele          |jun  |CZ 131-072  |--       |8        |--       |8       
11      |Jan Fabián          |jun  |CZ 182-45   |6        |2        |--       |8       
12      |Štěpán Liberda      |jun  |CZ 999-002  |--       |1        |--       |1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: mini ECO standard    - sen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Dolní    |Sedlejov |Praha    |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1       |Michal  Štégner     |     |CZ 110-144  |18       |21       |21       |42      
2       |Jan  Sršeň          |     |CZ 148-22   |21       |15       |18       |39      
3       |Roman Liberda       |     |CZ 348-107  |15       |18       |--       |33      
4       |Miloš  Hodal        |     |CZ 182-28   |--       |--       |15       |15      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: mini ECO expert      - jun.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Dolní    |Sedlejov |Praha    |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1       |Amálie Dostálová    |jun  |CZ 148-30   |21       |12       |18       |39      
2       |Jan  Lászlo         |jun  |CZ 058-185  |--       |18       |21       |39      
3       |Daniel Fabián       |jun  |CZ 182-44   |18       |8        |--       |26      
4       |Marián Stodůlka     |jun  |CZ 182-39   |--       |10       |15       |25      
5       |Jonáš  Zítko        |jun  |CZ 131-066  |--       |21       |--       |21      
6       |Jan Fabián          |jun  |CZ 182-45   |15       |6        |--       |21      
7       |Lukáš Vele          |jun  |CZ 131-072  |--       |15       |--       |15      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: mini ECO expert      - sen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Dolní    |Sedlejov |Praha    |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1       |Zbyněk  Fišer       |     |CZ 182-03   |21       |21       |21       |42      
2       |Štěpán  Fišer       |     |CZ 182-09   |18       |18       |18       |36      
3       |Michal  Štégner     |     |CZ 110-144  |15       |15       |8        |30      
4       |Jaroslav  Rezek     |     |CZ 182-22   |8        |12       |15       |27      
5       |Roman Liberda       |     |CZ 348-107  |12       |10       |--       |22      
6       |Jan  Procházka      |     |CZ 348-08   |10       |8        |10       |20      
7       |Zdenka Dostálová    |     |CZ 148-21   |--       |--       |12       |12      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: ECO expert           - jun.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Dolní    |Sedlejov |Praha    |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: ECO expert           - sen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Dolní    |Sedlejov |Praha    |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1       |Zbyněk  Fišer       |     |CZ 182-03   |21       |21       |21       |42      
2       |Štěpán  Fišer       |     |CZ 182-09   |18       |15       |18       |36      
3       |Jaroslav  Rezek     |     |CZ 182-22   |12       |18       |15       |33      
4       |Jan  Procházka      |     |CZ 348-08   |15       |12       |10       |27      
5       |Michal  Kneys       |     |CZ 039-17   |--       |--       |12       |12      
6       |Jan  Koutník        |     |CZ 039-03   |--       |--       |8        |8       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: mini MONO            - jun.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Dolní    |Sedlejov |Praha    |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1       |Jan  Lászlo         |jun  |CZ 058-185  |--       |21       |0        |21      
2       |Marián Stodůlka     |jun  |CZ 182-39   |--       |18       |0        |18      
3       |Daniel Fabián       |jun  |CZ 182-44   |0        |15       |--       |15      
----------------------------------------------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: mini MONO            - sen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Dolní    |Sedlejov |Praha    |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1       |Michal  Štégner     |     |CZ 110-144  |21       |21       |18       |42      
2       |Jan  Lászlo         |jun  |CZ 058-185  |--       |18       |21       |39      
3       |Marián Stodůlka     |jun  |CZ 182-39   |--       |15       |15       |30      
4       |Roman Liberda       |     |CZ 348-107  |15       |12       |--       |27      
5       |Daniel Fabián       |jun  |CZ 182-44   |18       |8        |--       |26      
6       |Ivo Kolář           |     |CZ 182-40   |--       |10       |--       |10      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: mini HYDRO           - jun.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Dolní    |Sedlejov |Praha    |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: mini HYDRO           - sen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Dolní    |Sedlejov |Praha    |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1       |Michal  Štégner     |     |CZ 110-144  |21       |21       |8        |42      
2       |Jan  Lászlo         |jun  |CZ 058-185  |--       |18       |15       |33      
3       |Jan  Sršeň          |     |CZ 148-22   |15       |15       |12       |30      
4       |Roman Liberda       |     |CZ 348-107  |18       |8        |--       |26      
5       |Michal  Kneys       |     |CZ 039-17   |--       |--       |21       |21      
6       |Jakub  Kneys        |jun  |CZ 039-02   |--       |--       |18       |18      
7       |Zbyněk  Fišer       |     |CZ 182-03   |--       |12       |6        |18      
8       |Jonáš  Zítko        |jun  |CZ 131-066  |--       |10       |--       |10      
9       |Radek  Štěrba       |     |CZ 039-10   |--       |--       |10       |10      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: HYDRO 1              - jun.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Dolní    |Sedlejov |Praha    |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: HYDRO 1              - sen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Dolní    |Sedlejov |Praha    |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1       |Zdenka Dostálová    |     |CZ 148-21   |0        |21       |18       |39      
2       |Michal  Štégner     |     |CZ 110-144  |0        |18       |15       |33      
3       |Jakub  Kneys        |jun  |CZ 039-02   |--       |--       |21       |21      
4       |Jonáš  Zítko        |jun  |CZ 131-066  |--       |15       |--       |15      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: FSRE                 - jun.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Dolní    |Sedlejov |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: FSRE                 - sen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Dolní    |Sedlejov |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1       |Jan  Procházka      |     |CZ 348-08   |21       |21       |42      
2       |Zbyněk  Fišer       |     |CZ 182-03   |15       |18       |33      
3       |Štěpán  Fišer       |     |CZ 182-09   |18       |12       |30      
4       |Daniel Fabián       |jun  |CZ 182-44   |12       |15       |27      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: MONO 1               - jun.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Praha    |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída: MONO 1               - sen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozice  |Jméno Příjmnení     |věk  |licence     |Praha    |Celkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1       |Jaroslav  Rezek     |     |CZ 182-22   |21       |21      
2       |Marián Stodůlka     |jun  |CZ 182-39   |18       |18      
3       |Josef  Dvořák       |     |CZ 182-17   |15       |15      

Celkové výsledky seriálu sestaveny počíačovým programem. V roce 2021 se díky COVIDu odjely pouze 3 
seriálové soutěže a proto byly započteny do konečného hodnocení 2 nejlepší výsledky ze 3 možných.



VYSVETLIVKY:
=============

V případě soutěží mistrovství ČR (junioři, senioři) se vždy jedou 2 kvalifikační jízdy a 2 finálové
jízdy nebo jsou započítány 2 nejlepší výsledky z minimálně 3 jízd (případně 1 jízda, pokud by byly
odjety pouze 2 soutěžní jízdy).
Rozlosování do kvalifikačních jízd je prováděno náhodně nebo na základě průběžných výsledků.
Pokud se jede finále, tak rozdělení do finálových skupin je provedeno dle dosaženého výsledku
(počítá se lepší výsledek z kvalifikačních jízd). Do celkového výsledku se započítává 1 lepší
výsledek z finále a 1 nejlepší výsledek ze zbylých jízd (tj. součet těchto dvou výsledků).
Po dohodě v jednotlivých sekcích zatím zůstávají soutěže plánované na období od srpna do konce roku,
v každé sekci, která se jezdí seriálově tedy zbydou dvě soutěže. I při nižším počtu soutěží zůstávají
platit pravidla pro udělení titulu Mistr ČR, tj. minimálně 5 juniorů nebo 8 seniorů ve třídě.
Sekce M, sekce NS, sekce S – pro nominaci se použijí výsledky ze dvou závodů, vedoucí sekce má
možnost nahradit 50 % nominovaných z reprezentačního týmu 2020.
Podle ustanovení Sportovního řádu část 1. 2. 2. Seriálová mistrovství ČR s mezinárodní účastí:
Body za umístění v jednotlivých seriálových soutěžích získávají pouze čeští soutěžící, zahraniční
soutěžící jsou ve výsledkové listině uváděni v pořadí, které si vyjezdili. Pokud se soutěže 
zúčastnili
méně než 3 soutěžící, nebyly do seriálu přiděleny žádné body. Body v závorkách se nezapočítávají do
celkového hodnocení seriálu neboť nebyla splněna podmínka minimální účasti 3 závodníků. Pro hodnocení
celkových výsledků seriálu se započítávají 3 nejlepší výsledky z maximálně 5 závodů. Podmínky udělení
titulu Mistr ČR pro daný rok:
Junioři - Aby mohl být udělen titul Juniorský mistr ČR pro daný rok a třídu musí být v příslušné 
třídě
účast alespoň pěti soutěžících s platným výkonem. Senioři - Aby mohl být udělen titul Mistr ČR pro 
daný
rok a třídu, musí být v příslušné třídě účast alespoň osmi soutěžících s platným výkonem.
Pokud se junioři zúčastnili závodu ve společné skupině se seniory, byly jim při účasti více než 3
junioři získané body započteny do samostatné třídy.
Zvláštní případy:
a) Je-li při konečném hodnocení bodový zisk dvou či více závodníků ze započítávaných soutěží stejný,
je pořadí stanoveno dle vyššího bodového zisku v jedné či dvou započítávaných soutěží. Například
(při zápočtu tří soutěží z pěti) - závodník A - 0,0,21,21,5 - celkem 47 bodů (lepší 21,21=42),
závodník B - 5,21,8,5,18 = celkem 47 bodů (horší 21,18=39)
b) Pokud jsou takto výsledky dvou či více závodníků stejné, vezmou se v úvahu postupně další výsledky
soutěží seriálu.
c) Jsou-li tak výsledky dvou nebo více závoníků shodné, zapíší se od 4.místa se stejným umístěním
(např. jedná se o 5.místo zůstane neobsazeno). V případě, že se jedná o umístění na 1.-3. místě,
uskuteční se po skončení poslední soutěže definitivně rozhodne o pořadí.
d) V případě, že by se k dodatečné rozjížďce nedostavil žádný ze závodníků, majících se zúčastnit
dodatečné rozjížďky,
Pozn: Závodník, který nemá v pořadí číslici je hodnocen na stejném místě, jako závodník 
předcházející.


