
Návrhy na změny SaZ řádu za SÚS 

1. SŘ bod 1,b – původně 

b) Nevýběrové soutěže 

 Jsou určeny pro zájemce z řad členů ČRS, MRS a zájemců ze zahraničí. 

       Nevýběrové soutěže rozdělujeme na: 

- pohárové závody – pořádané ÚS, MO nebo kluby. Pokud jsou zařazeny do termínového 

kalendáře jako soutěže bodované, jsou přístupné pouze registrovaným závodníkům. Počet 

závodníků může být regulován pořadatelem podle jeho možností.  

- náborové závody – pořádají se za účelem náboru nových závodníků. Neřídí 

se bezvýhradně SŘ a ZŘ a jsou v kompetenci ÚS, MO nebo klubů. 

- veřejné závody – jedná se o závody podle místních pravidel a jsou v kompetenci ÚS, 

MO nebo klubů. 

 

 SŘ bod 1,b – po úpravě 

b)  Nevýběrové soutěže 

 Jsou určeny pro zájemce z řad členů ČRS, MRS a zájemců ze zahraničí. 

Nevýběrové soutěže rozdělujeme na: 

- pohárové závody – pořádané ÚS, MO nebo kluby. Pokud jsou zařazeny do termínového 

kalendáře jako soutěže bodované, jsou přístupné všem závodníkům, ale minimálně 16 

závodníků musí být registrováných pouze v ČR. Počet závodníků může být regulován 

pořadatelem podle jeho možností.  

- náborové závody – pořádají se za účelem náboru nových závodníků. Neřídí 

se bezvýhradně SŘ a ZŘ a jsou v kompetenci ÚS, MO nebo klubů. 

- veřejné závody – jedná se o závody podle místních pravidel a jsou v kompetenci ÚS, 

MO nebo klubů. 

 

 

2. SŘ bod 3,c1 – původně 

c1) Pohárové závody 

                          Termín bodovaného závodu nesmí kolidovat s termínem mistrovské soutěže kromě   

                          krajského závodu. Pohárové závody zařazené v termínovém kalendáři jako             

                          bodované, jsou dva závody jednotlivců o minimální délce závodu 1,5 hodiny   

                          s minimálním počtem 16 registrovaných závodníků. Maximální počet závodníků  

                          není omezen a reguluje si ho pořadatel závodu. Závod se řídí SaZŘ pro daný rok. 

 

SŘ bod 3,c1 – po úpravě 

 c1) Pohárové závody 

                           Termín bodovaného závodu nesmí kolidovat s termínem mistrovské soutěže kromě   

                           krajského závodu. Pohárové závody zařazené v termínovém kalendáři jako             

                bodované, jsou dva závody jednotlivců o minimální délce závodu 1,5 hodiny  

  s min. počtem 16 registrovaných závodníků pouze v ČR. Závod se řídí SaZŘ pro daný rok. 

 

 

 

 

 



3. SŘ bod 18 – původně 

18) Soupiska týmů – Extraliga, I., II. a III. liga, Centrální divize, Krajská divize 

Soupiska týmů je součástí přihlášky do soutěží a je tvořena pouhým seznamem závodníků. Na 

soupisce musí být uvedeni minimálně 3 závodníci, maximálně však 6 závodníků. Závodník smí být 

uveden v rámci ČR na soupiskách maximálně dvou týmů, a to i v rozdílných soutěžích. Během roku 

není možné soupisku měnit či doplňovat. Pokud je však náhradníkem v ligovém týmu závodník 

startující v divizi, může za kalendářní rok odchytat jen jedno kolo a jen za jeden tým. 

 

SŘ bod 18 – po úpravě 

 18) Soupiska týmů – Extraliga, I., II. a III. liga, Centrální divize, Krajská divize  

 Soupiska týmů je součástí přihlášky do soutěží a je tvořena pouhým seznamem závodníků. Na 

soupisce musí být uvedeni minimálně 2 závodníci, maximálně však 4 závodníky. Závodník smí být 

uveden v rámci ČR na soupiskách maximálně dvou týmů, a to i v rozdílných soutěžích. Během roku 

je však možné soupisku ještě doplnit o 2 náhradníky. Pokud je však náhradníkem v ligovém týmu 

závodník startující v divizi, může za kalendářní rok odchytat jen jedno kolo a jen za jeden tým. 
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