ČEZ City Cross Sprint 2018
Pravidla Svazu lyžařů ČR, soutěžní řád / FIS RULES
325.4

Starting Order and Start Procedure
Startovní postup a průběh startu

325.4.1

Qualification
Kvalifikace

325.4.1.1

Interval Start procedure must be used (see ICR Art. 315.2). Start intervals can be 10, 15, 20
or 30 seconds.
Pro průběh startu musí být použito ICR, čl. 315.2 Při intervalovém startu mohou být
startovní intervaly 10, 15, 20 nebo 30 vteřin

325.4.1.2

If two laps are used an interval block start can be used.
Jestliže jsou použita dvě kola, může být použitý blokový start.

325.4.1.3

In case of equal qualification times, the competitors who will be advancing to the
quarterfinals will be ranked according to their FIS sprint points on the qualification results.
The tie in qualification results will not change maximum number of qualified competitors
(30 / 24 / 16).
V případě stejných časů závodníků z kvalifikace, kteří postupují do čtvrtfinále, budou ve
výsledcích kvalifikace řazeni podle jejich FIS bodů ve sprintu. Stejný kvalifikační výsledek
nezmění maximální počet kvalifikovaných závodníků 30 / 24 / 16).

325.4.2

Finals Heats (Quarterfinals, Semi-finals, and Finals)
Finálové rozjížďky (čtvrtfinále, semifinále a finále)

325.4.2.1

Heat Start procedure must be used (see ICR Art. 315.5)
Použije se rozjížďkový typ startu (viz. čl. 315.5)

325.4.2.2

In OWG, WSC, WC heats will include quarterfinals, semi-finals and the A-Final. In other
competitions the heats will be decided by the organizer including the addition of a B-Final.
Při závodech ZOH, MS, MSJ rozjížďky zahrnují čtvrtfinále, semifinále a finále. Při dalších
závodech o rozjížďkách, včetně přidání B finále rozhodne pořadatel.

325.4.2.3

The starting positions are chosen by the athletes according to the following order:
• Quarterfinals – qualification times (rankings) are used
• Semi-finals – rankings from the Quarterfinals and qualification times are used
• Finals - rankings from the Semi-finals and qualification times are used.
Startovní pozice si závodníci vybírají podle následujících pravidel:
•
•
•

325.4.2.4

čtvrtfinále – použije se kvalifikační čas (umístění)
semifinále – použije se umístění ze čtvrtfinále a kvalifikační čas
finále – použije se umístění ze semifinále a kvalifikační čas

The assignment of competitors to quarterfinal heats is determined from the finish rankings
in the qualification round. Positions in subsequent heats are also assigned based on
rankings or times in the previous round of heats. The table below illustrates the principle of
allocating the competitors to their heats when the heats are not timed.
Zařazení závodníků do čtvrtfinálových rozjížděk se určí z pořadí v cíli kvalifikačního kola.
Pozice v následujících rozjížďkách budou určeny na základě pořadí nebo časů z rozjížděk
předchozího kola. Níže uvedená tabulka ilustruje princip rozdělení závodníků do rozjížděk,
když v rozjížďkách není měřen čas.

325.4.2.6

Or using Table B: quarter Finals using 4 heats
TABLE B Quarter Finals using 4 Heats, maximum 24 advance
Assigned to heats

Q1

Q2

Q3

Q4

Distribution 1 – 16

1

4

2

3

8

5

7

6

9

12

10

11

16

13

15

14

Extended Distribution
17 – 20

17

20

18

19

Extended Distribution
21 – 24

24

21

23

22

Table B continued
Semi Finals (8)

Finals (4 + 4)

S1

S2

B Final

A Final

Q1 #1

Q3 #1

S1 #3

S1 #1

Q1 #2

Q3 #2

S1 #4

S1 #2

Q2 #1

Q4 #1

S2 #3

S2 #1

Q2 #2

Q4 #2

S2 #4

S2 #2

Nebo použití tabulky B: čtvrtfinále s použitím 4 rozjížděk
TABULKA B čtvrtfinále se 4 rozjížďkami, postupuje maximálně 24
Zařazení
Rozjížděk

Q1

Q2

Q3

Q4

1

4

2

3

8

5

7

6

9

12

10

11

16

13

15

14

Rozšířené rozdělení
17 – 20

17

20

18

19

Rozšířené rozdělení
21 – 24

24

21

23

22

rozdělení 1 – 16

325.4.2.7

For OWG, WSC, JWSC and WC the heats must be timed and the assignment of competitors
into the semi-final heats and the A-Final is according to the following principles:
For the 6th positions in the semi-final heats the next two fastest competitors from the
quarterfinal heats who are ranked 3rd or 4th will be advanced. The fastest will be assigned
to S1 and the next fastest to S2. For the A-Final the 1st & 2nd ranked competitor from
each Semi-final heat are assigned to the A-Final plus the next 2 fastest competitors from
either Semi-final heat who are ranked 3rd or 4th will also be assigned to the A-final, all
other Semi-finalists are assigned to the B-Final.
In case of equal times in the heats for positions 5 and 6 (lucky losers), their qualification
times will apply. If the tie still remains current sprint FIS points will apply; if a tie still
remains, then the positions are determined by a draw.
Při ZOH, MS, MSJ a SP musí být v rozjížďkách měřen čas a závodníci budou zařazeni do
semifinálových rozjížděk a do finále A podle následujících principů:

Na šesté pozice v semifinálových rozjížďkách postoupí dva nejrychlejší závodníci z těch,
kteří byli ve čtvrtfinálových rozjížďkách na třetím nebo čtvrtém místě. Nejrychlejší bude
zařazen do S1, druhý do S2. Do finále A bude zařazen první a druhý závodník z každé
semifinálové rozjížďky plus dva nejrychlejší z třetích a čtvrtých míst v semifinálových
rozjížďkách, kteří budou zařazeni také do finále A, všichni ostatní semifinalisté budou
zařazeni do finále B.
V případě rovností časů v rozjížďkách na 5. a 6. místě (lucky losers - šťastný poražený)
budou použité jejich časy z kvalifikace. Jestli jsou stejné, budou použity jejich aktuální FIS
body pro sprint. Jestli jsou stejné, pozici určí los.
325.4.2.8

In sprint competitions with less than 20 competitors in the Qualification Round the jury can
decide to use a reduced version of Table A or they can assign competitors directly into the
Semi-finals or the A-Final when the number of entries is very low.
Jestliže se závodu ve sprintu v kvalifikačním kole účastní méně než 20 závodníků, může se
jury rozhodnout pro použití redukované verze tabulky A, nebo může závodníky zařadit
přímo do semifinálových rozjížděk, nebo do finále A, jestliže je počet přihlášek velmi malý.

325.4.2.9

False starts may be declared by the starter due to an error by a competitor or due to a
mechanical failure of the start gate. Following the first false start in a heat, any competitor
who causes a subsequent false start in the same heat will be required to withdraw from
the competition. The competitor will be ranked at in the last position of these finals, semifinals or quarter finals (rank 6, 12, 30 or 4, 8, 16).
Startér může prohlásit start za neplatný z důvodu chyby závodníka nebo mechanické
závady na startovní bráně. Po prvním chybném startu kterýkoliv závodník, který způsobí
další chybný start, musí odstoupit ze závodu. Závodník bude zařazen na poslední místo v
tomto finále, semifinále nebo čtvrtfinále (umístění 6, 12, 30 nebo 4, 8, 16).

325.5

Timing and results
Časy a výsledky

325.5.1

For OWG, WSC, JWSC and WC sprint qualifying round and heats, start and finish times are
recorded to 1/1000 precision and the final result is determined to 1/100 precision. For
other FIS sprint competitions it is possible to use timing equipment that only has 1/100
precision but still the final results report the hundredths of a second.
Při ZOH, MS, MSJ a SP jsou startovní a cílové časy kvalifikačních kol a rozběhů ve sprintu
měřeny s přesností 1/1000 sekundy a konečné výsledky jsou zaznamenány s přesností
1/100 sekundy. Pro ostatní FIS závody je možné použít měřící zařízení s přesností pouze
1/100 sekundy, ale výsledky jsou i v tomto případě zaznamenány s přesností 1/100
sekundy.

325.5.2

Qualification
Kvalifikace

357.5.2.1

In case of equal qualification times, the competitors who will be advancing to the
quarterfinals will be ranked according to their FIS sprint points on the qualification results.
Competitors with the same qualification time who did not advance to the quarterfinals will
have the same ranking on this result list.
V případě stejných časů závodníků z kvalifikace, kteří postupují do čtvrtfinále, budou ve
výsledcích kvalifikace řazeni podle jejich FIS bodů ve sprintu. Závodníci se stejným časem z
kvalifikace, kteří nepostoupí do čtvrtfinále, budou ve výsledkové listině zařazeni na stejném
místě

325.5.3

Final heats
Finálové rozjížďky

325.5.3.1

Competitors with the same rank in the quarterfinals or semi-finals (if there is no B-final)
who do not reach the next round are ranked according their qualification times in the final
results.
Závodníci, kteří se umístní ve čtvrtfinále a semifinále (pokud není B finále) na stejném místě
a nepostupují do dalšího kola, jsou v konečných výsledcích seřazeni podle časů z kvalifikace.

325.5.3.3

In sprint competitions with 16 competitors to the quarterfinal the result list will be made as
follows:
•
•
•
•
•

17th to last rank the results from the qualification round will be used
13th – 16th rank the 4th place finisher from each heat in the quarterfinal will be
assigned based their respective ranking in the qualifying round
9th – 12th rank the 3rd place finisher from each heat in the quarterfinal will be
assigned based their respective ranking in the qualifying round
5th – 8th rank based on the order of finish in the B final
1st – 4th rank based on the order of finish in the A final

With a different number of competitors in the sprint finals the same principles apply.
Při závodech ve sprintu s 16 závodníky ve čtvrtfinále bude výsledková listina vytvořena
následujícím způsobem:
17. až poslední místo budou použity výsledky z kvalifikačního kola
13. – 16. místo závodníci ze čtvrtých míst každé čtvrtfinálové rozjížďky podle jejich
pořadí v kvalifikačním kole
• 9. – 12. místo závodníci z třetích míst každé čtvrtfinálové rozjížďky podle jejich pořadí
v kvalifikačním kole
• 5. – 8. místo podle pořadí v cíli finále B
• 1. – 4. místo podle pořadí v cíli finále A
Při jiném počtu závodníků ve finálových jízdách sprintu se použijí stejné principy.

•
•

325.5.3.4

In case of a tie (“dead heat”) in quarterfinals or semi-finals, the competitor with the better
qualification time is ranked ahead. If there is a tie in the A or B finals the competitors are
ranked on the same place in the final results.
V případě shodného výsledku (“mrtvá rozjížďka“) ve čtvrtfinále nebo v semifinále získá lepší
pořadí závodník s lepším časem z kvalifikace. Dojde-li ke shodnému výsledku ve finále A
nebo B, budou mít oba závodníci v konečných výsledcích stejné pořadí.

325.5.3.5

If the competitor does not start or ski the entire course in each heat the competitor will be
ranked in the last position of these finals, semi-finals or quarterfinals (rank 6, 12, 30 or 4, 8,
16).
Jestliže závodník neodstartuje nebo neprojede celou trať rozjížďky, bude zařazen na
poslední místo v tomto finále, semifinále nebo čtvrtfinále (umístění 6, 12, 30 nebo 4, 8, 16).

325.5.3.6

If a competitor does not finish a heat due to force majeure he is ranked last in this heat.
Jestliže závodník nedojede do cíle rozjížďky v důsledku zásahu vyšší moci, je zařazen na
poslední místo v této rozjížďce

