Pravidla nominací na mezinárodní soutěže
v rope skippingu/jump rope
Výkonný výbor Czech Jump Rope, z.s., v souladu s odstavcem 5.3 Stanov spolku vydává tato Pravidla
nominací na mezinárodní soutěže (dále jen Pravidla), která stanovují kritéria a postupy výběru
závodníků reprezentujících Českou republiku v rope skippingu.

I.

Základní ustanovení

Mezinárodními soutěžemi pro účely těchto pravidel se rozumí takové soutěže, u kterých je účast
závodníků podmíněna nominací národní organizace a pro závodníky každého státu je k dispozici
omezený počet míst.
Závodníci, kteří přijmou nominaci na mezinárodní soutěž, se stávají členem reprezentačního týmu
České republiky.

II.

Bodový systém Czech Jump Rope pro nominace

Pro výběr závodníků do reprezentačního týmu je vytvořen bodový systém, který slouží k průběžnému
hodnocení výkonů závodníků a jejich vzájemného srovnání (dále jen "Bodový systém"). Bodový
systém se týká pouze závodníků s trvalým pobytem v České republice.
Výkonný výbor Czech Jump Rope určuje vždy pro nadcházející závodní sezónu, které celostátní
soutěže pořádané v České republice budou bodovány a započítány do Bodového systému pro
nominace. Termínová listina těchto soutěží je trvale k dispozici na webových stránkách Czech Jump
Rope. Soutěž může být zařazena do Bodového systému nejpozději 4 měsíce před datem jejího
konání.
Každý závodník, který se těchto předem určených soutěží zúčastní, sbírá body za výkon v jednotlivých
disciplínách podle dále popsaných pravidel. Body přiděluje a eviduje pověřený člen Výkonného
výboru Czech Jump Rope na základě oficiálních výsledkových listin soutěží.
Přidělené body za každou bodovanou soutěž se zveřejňují na webových stránkách Czech Jump Rope.
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III.

Bodování výsledků soutěže

Rychlostní disciplíny
Výsledky z rychlostních disciplín jsou bodované na základě dosaženého výkonu v každé disciplíně
podle tabulky níže.
V disciplínách jednotlivců obdrží závodník počet bodů odpovídající dosaženému výkonu v dané
disciplíně (např. při výkonu 82 přeskoků v Single Rope Speed Sprint získá závodník 10 bodů).
V týmových disciplínách obdrží každý člen týmu shodný počet bodů, který odpovídá dosaženému
výkonu celého týmu (např. při výkonu 155 přeskoků v Single Rope Pairs Double Unders získá každý
závodník z dvojice 10 bodů).
Single disciplíny

Týmové disciplíny

Získané
body

SRSS

SRSE

SRTU

SRDR

SRSR

DDSS

DDSR

16

96 a více

410 a více

150 a více

181 a více

321 a více

172 a více

300 a více

14

91 - 95,5

400 - 409,5 130 - 149,5 172 - 180,5 315 - 320,5 165 - 171,5 287 - 299,5

12

86 - 90,5

390 - 399,5 110 - 129,5 163 - 171,5 309 - 314,5 159 - 164,5 274 - 286,5

10

81 - 85,5

380 - 389,5

90 - 109,5

154 - 162,5 303 - 308,5 152 - 158,5 261 - 273,5

8

76 - 80,5

370 - 379,5

70 - 89,5

145 - 153,5 297 - 302,5 145 - 151,5 248 - 260,5

6

71 - 75,5

360 - 369,5

50 - 69,5

136 - 144,5 291 - 296,5 138 - 144,5 235 - 247,5

4

66 - 70,5

350 - 359,5

30 - 49,5

127 - 135,5 285 - 290,5 131 - 137,5 222 - 234,5

2

60 - 65,5

340 - 349,5

16 - 29,5

118 - 126,5 279 - 284,5 124 - 130,5 209 - 221,5

1

1 - 59,5

1 - 339,5

1 - 15,5

1 - 117,5

1 - 278,5

1 - 123,5

1 - 208,5

Freestylové disciplíny
Freestylové disciplíny jsou hodnocené podle pořadí výsledků závodníků v dané disciplíně:
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•

1. – 3. místo 16 bodů

•

4. – 6. místo 14 bodů

•

7. – 9. místo 12 bodů

•

10. – 12. místo 10 bodů

•

13. – 15. místo 8 bodů

•

16. – 18. místo 6 bodů

•

19. – 21. místo 4 body

•

22. – 24. místo 2 body

•

ostatní umístění 1 bod
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Při shodném výsledku se určuje pořadí postupem uvedeným v kap. 7.6.2 Pravidel IJRU – příručky pro
rozhodčí.
Pořadí výsledků se stanovuje ze všech závodníků dané disciplíny bez ohledu na zařazení do
věkové/genderové kategorie. Věkové a genderové kategorie jsou zohledněny až při výběru
nominovaných závodníků pro danou kategorii, kde se již porovnává bodový zisk jen v rámci dané
kategorie – viz kap. Výběr nominovaných závodníků
Body za jednotlivé disciplíny se nesčítají.

IV.

Výběr nominovaných závodníků

Proces nominace reprezentačního týmu na mezinárodní soutěž probíhá v následujících krocích:
1. Vyhlášení nominace Výkonným výborem Czech Jump Rope se oznamuje na webových
stránkách Czech Jump Rope, přičemž jeho součástí jsou:
•

informace o mezinárodní soutěži dle podkladů od pořadatele

•

termíny a způsob přihlášení závodníků do nominace

•

podmínky účasti na soutěži

•

dodatečná kvalifikační kritéria

2. Závodníci, kteří splňují kvalifikační kritéria i podmínky účasti a mají zájem stát se členem
reprezentačního týmu, podávají prostřednictvím svého trenéra přihlášku do reprezentace
3. Výkonný výbor po uzavření přihlášek sestaví pořadí přihlášených závodníků pro každou
disciplínu a kategorii a nejvýše umístěným závodníkům v tomto pořadí nabídne účast v
reprezentaci pro danou disciplínu.
4. Nominovaní závodníci účast v reprezentačním týmu potvrdí, případně splní další podmínky
pro danou soutěž (úhrada zálohy, předložení dokumentů apod.).
5. V případě, že nominovaní závodníci účast nepotvrdí/nesplní podmínky, osloví Výkonný výbor
další závodníky v pořadí pro danou disciplínu.

Pořadí závodníků pro každou disciplínu se stanovuje takto:
•

závodníci jsou seřazeni podle součtu tří nejlepších výsledků z posledních 4 soutěží zařazených
v Bodovém systému, které předcházely dané nominaci (výsledkem se rozumí bodový zisk v
Bodovém systému z dané soutěže)

•

pro určení pořadí týmů se sčítají body získané každým členem přihlášeného týmu

•

pokud se závodník některé z bodovaných soutěží neúčastnil, jeho bodový zisk z této soutěže
je nula bodů
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•

v každé věkové/genderové kategorii se pořadí určuje samostatně

•

při shodě součtu bodového zisku, rozhodne o pořadí výsledek z poslední soutěže; eventuálně
výkon v dané disciplíně z poslední soutěže (získané skóre ze speedu/freestylu)

•

nelze-li podle všech uvedených kritérií jednoznačně rozhodnout, určí Výkonný výbor
dodatečné kritérium

•

pokud jsou v době nominace k dispozici výsledky z méně než 4 bodovaných soutěží, započítají
se všechny bodované soutěže, jejichž výsledky jsou k dispozici

Pro zařazení závodníka do nominací je nutné, aby v dané disciplíně získal v Bodovém systému
nejméně 3 body.
Jednotlivá mezinárodní soutěž může mít stanovena samostatná kvalifikační kritéria (např. dosažený
výsledek v rychlostní disciplíně) – pokud závodník v bodovaných soutěžích kritérium nesplnil, nemůže
být do této disciplíny nominován, bez ohledu na získané pořadí.
Ve výjimečných a odůvodněných případech může Výkonný výbor nominovat závodníka do
reprezentačního týmu mimo pořadí a/nebo při nesplnění některých kvalifikačních kritérií – důvod
takové nominace bude vždy zveřejněn.
Výsledky nominací, vč. bodových součtů a zdůvodnění, se uveřejní na webových stránkách Czech
Jump Rope po jejich uzavření a přijetí nominace ze strany závodníků.
V případě nutnosti provést dodatečné změny v reprezentačním týmu (např. z důvodu zranění člena
závodního týmu) navrhne trenér Výkonnému výboru náhradníka a požádá o schválení změny.
Nejzazší termín pro provádění změn je určen dle propozic každé soutěže.

V.

Obecné podmínky členství v reprezentačním týmu

Členem reprezentačního týmu se mohou stát pouze závodníci s trvalým pobytem v České republice,
kteří jsou k datu uzavření přihlášek do nominace řádnými členy Czech Jump Rope a plní členské
povinnosti.
Členové reprezentačního týmu musí splnit podmínky účasti na mezinárodní soutěži vyhlášené v
propozicích soutěže. Všichni závodníci, kteří se připravují na účast na mezinárodní soutěži musí mít
platnou sportovní lékařskou prohlídku potvrzující, že jejich zdravotní stav umožňuje start na soutěži.
Závodníci se účastní mezinárodních soutěží na vlastní náklady, není-li v propozicích soutěže výslovně
uvedeno něco jiného.
Závodníci se zavazují dodržovat anti-dopingová pravidla.
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V propozicích soutěže může být stanoveno, že členové reprezentačního týmu, příp. jejich zákonní
zástupci, uzavřou s Czech Jump Rope smlouvu o reprezentaci.
V případě porušování pravidel Czech Jump Rope, pravidel soutěží, ustanovení smluv nebo jinak
nevhodném chování, které by poškozovalo dobré jméno Czech Jump Rope, může být závodník z
dalších nominací rozhodnutím Výkonného výboru vyřazen.

VI.

Závěrečná ustanovení

Pokud by některé ustanovení těchto Pravidel bylo v rozporu se Stanovami Czech Jump Rope, pozbývá
sporné ustanovení platnosti. Platnost zbývajících ustanovení tím není dotčena.
Czech Jump Rope žádným způsobem neomezuje účast českých závodníků na otevřených
mezinárodních soutěžích, kde pořadatel nevyžaduje nominace národní rope skippingové organizace.
Účast na takových soutěžích je zcela na rozhodnutí a v kompetenci závodníků a jejich trenérů.
Tato Pravidla byla schválena Výkonným výborem Czech Jump Rope dne 20. 5. 2020.
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