
Pravidla pro vyhodnocení poháru ve třídě Fireball 
(odhlasováno na valné hromadě LT Fireball na Lipně, 7.7.2007) 
 
1. Pohárové závody 
 

1.1. Celostátní pohár třídy Fireball se skládá ze šesti pohárových závodů, označených 
v celostátní termínové listině (CTL) jako FB4P. V případě neuskutečnění některého 
ze závodů celostátního poháru se do soutěže započítává Mistrovství ČR. 

 
1.2. Prezidentský pohár (Český regionální pohár) se skládá ze šesti závodů, označených 

v celostátní termínové listině (CTL) jako FB3C.  
 

1.3. Moravský pohár se skládá ze závodů označených v celostátní termínové listině (CTL) 
jako FB3M 

 
2. Hodnocení 
 

Princip hodnocení poháru (celostátního i regionálního) je založen na Dodatku A 
Závodních pravidel jachtingu 2004-2008. 
 
2.1. Každá posádka, která se zúčastnila pohárového závodu a byla hodnocena, dostane za 

své umístění počet bodů, který odpovídá jejímu pořadí v závodě. Body za jednotlivé 
závody jsou sečteny (v závislosti na počtu závodů vstupujících do poháru je 
vyloučeno 1 nebo 2 nejhorší umístění) a posádka s nejnižším počtem bodů vyhrává. 

 
2.2. Posádka, která se některého závodu nezúčastnila, anebo nebyla v závodě hodnocena 

(nezískala žádné logaritmické body), dostává počet bodů jako za umístění o jedno 
horší, než je celkový počet posádek, které se zúčastnily alespoň jednoho pohárového 
závodu. (viz pravidlo A9, ZPJ 2004-2008) 

 
2.3. V případě odjetí 6 pohárových závodů se z celkového hodnocení vyškrtávají dvě 

nejhorší umístění posádky. V případě odjetí 5 a 4 pohárových závodů se vyškrtává 
jedno nejhorší umístění posádky. V případě odjetí 3 a méně pohárových závodů se 
započítávají všechna umístění posádky. 

 
2.4. Jestliže je v bodovém umístění více posádek shoda, seřadí se jejich bodová umístění 

v jednotlivých závodech od nejlepšího k nejhoršímu, a tam kde je rozdíl, bude shoda 
rozhodnuta ve prospěch posádky s lepším umístěním. Vyškrtnuté pořadí se 
nezapočítává. (jako pravidlo A8.1 ZPJ 2004-2008) 

 
2.5. Jestliže shoda nadále trvá, seřadí se posádky podle hodnocení v posledním závodu; 

pokud shoda trvá i zde, pokračuje se předposledním závodem, atd., až do rozhodnutí 
shody. Vyškrtnuté pořadí se zde započítává. (jako pravidlo A8.2 ZPJ 2004-2008) 

 



3. Posádka 
 
Hodnocení posádek je vztaženo ke kormidelníkovi, přičemž v hodnocení bude uveden jeden 
kosatník, a to podle následujících pravidel: 
 

3.1. Pokud dojde k vystřídání kormidelníka s kosatníkem v nějakém závodu, bude se 
taková posádka hodnotit stále jako jedna a ta samá posádka. 

  
3.2. V hodnocení bude uveden ten kosatník, který s daným kormidelníkem odjel nejvíce 

závodů. 
 
3.3. Pokud je shoda v počtu odjetých závodů mezi kosatníky, uvede se ten, který s daným 

kormidelníkem získal nejvíce logaritmických bodů v závodě. 
 

3.4. Pokud shoda nadále trvá, uvede se ten, který s daným kormidelníkem odjel poslední 
(anebo pozdější) závod. 

 
 

 
Zapsal 10.7.2007 Jan Krátký 

 


