
AOS 2023 - stínové hodnocení 

V rámci sezóny 2023 se budou hodnotit následující seriály: 

1. Kategorie MČR 

2. Kategorie pohár  

a. Morava   

b. Čechy 

c. Celá ČR 

3. Kategorie malý pohár 

a. Morava   

b. Čechy 

c. Celá ČR 

4. Kategorie nábor 

a. Morava   

b. Čechy 

c. Celá ČR 

5. Pohár AČR 
 

Celkem 11 seriálů.  

 

Počet hodnocených výsledků: 

1. Kategorie MČR - 4 nejlepší výsledky ze soutěží MČR 

 

2. Kategorie pohár  

a. Morava - 3 nejlepší výsledky na Moravě 

b. Čechy  - 3 nejlepší výsledky v Čechách 

c. Celá ČR - 4 nejlepších výsledků 

 

3. Kategorie malý pohár 

a. Morava - 3 nejlepší výsledky na Moravě 

b. Čechy  - 3 nejlepší výsledky v Čechách 

c. Celá ČR - 4 nejlepších výsledků 

 

4. Kategorie nábor 

a. Morava - 2 nejlepší výsledky na Moravě 

b. Čechy  - 2 nejlepší výsledky v Čechách 

c. Celá ČR - 3 nejlepší výsledky 

 

5. Pohár AČR – všechny odjeté výsledky ze soutěží všech kategorií. 

 

Body do seriálů se posádce počítají z libovolné soutěže libovolné kategorie dle 

tabulky níže. Posádka K2 tak klidně může sbírat body do poháru i na soutěži 

MČR, kde se bude porovnávat jen s ostatními posádkami své kategorie 2.  



Při rovnosti bodů po skončení sezóny se rozhoduje mezi dotčenými posádkami 

takto: 

- přidávají se postupně body z dalších nejlepších výsledků, pokud posádka další 

výsledek nemá, započítá 0 bodů  

- porovnání posádek pouze v těch soutěžích, ve kterých se zúčastnily všechny 

spolu porovnávané posádky 

- posádka, která pořádala v daném roce více kol kteréhokoliv seriálu 

- poslední společně odjetá soutěž 

- hod mincí 

Výsledky za pořádání. Za jedno pořádané kolo ve funkci stavitele trati, nebo HR se 

přičtou body jako za nejlepší, skutečně zajetý výsledek. Za druhé pořádané kolo se 

přičtou body jako za svůj druhý nejlepší skutečně zajetý výsledek. Za třetí kolo třetí 

nejlepší atd. Pokud posádka nemá potřebný “x-tý nejlepší“ výsledek, nezapočítá za 

pořádání tohoto kola nic. 

Posádka (startovní číslo) nemůže nikdy získat pořádáním jednoho kola více než jeden 

výsledek a zároveň za jedno kolo nemůže získat body za pořádání více jak dvě 

posádky. 

Kterákoliv posádka se může zúčastnit jakékoliv soutěže, ale hodnocena bude ve své 

kategorii. Pořadatel může pro jednotlivé kategorie určit počet etap a různé délky 

průjezdu, případně připravit i různé druhy itinerářů. Toto samozřejmě není možné při 

počítání pouze stínových výsledků, kdy se bude vycházet z reálných soutěží. 

Počet udělovaných bodů vítězi se liší jednak podle kategorie posádky, jednak podle 

kategorie soutěže a také podle počtu posádek ve své kategorii. Další v pořadí bere 

vždy o bod méně. Pokud je soutěž vypsána pro více kategorií, počítají se posádce 

body podle svojí kategorie, nebo nejbližší kategorie. Pokud jsou dvě možnosti, 

například jak počítat pohárovou posádku na soutěži, která je vypsaná jako MČR a malý 

pohár (Mohelnice), tak o tom rozhodne pořadatel na základě toho, jaké soutěžící 

z poháru obdrží itineráře. 

V následující tabulce jsou body pro posledního, předposlední má o bod víc atd. 

kategorie 

soutěže 

1 
MČR 

2  
pohár (B40) 

3 
malý 
pohár  
(B25) 

4 
nábor 

p 
o 
s 
á 
d 
k 
y  

1 31 21 11 1 

2 31 31 11 1 

3 31 31 31 21 

4 31 31 31 31 

 



Příklady hodnocení: 

1) Posádka MČR startující společně s dalšími šesti posádkami MČR na pohárové 

soutěži získá za vítězství 27 bodů. Stejná posádka, která pojede jako jediná 

z MČR na náborové soutěži získá 1 bod. Oba výsledky se jí počítají jak do 

Poháru AČR, tak do MČR, kde se však pravděpodobně nevyužijí. 

2) Pohárová posádka na soutěži MČR, kde jsou zároveň dvě stejné posádky, 

obdrží za vítězství 33 bodů. Při pěti startujících ve své kategorii na soutěži pro 

začátečníky 15 bodů. 

3) Posádka malého poháru (K3) při osmi startujících dostane za vítězství na 

soutěži B25 38 bodů, na jakékoliv vyšší soutěži by to bylo stejně, pouze na 

náborových soutěžích je to o 10 bodů méně. 

4) Náborové posádky mají vždy kdekoliv základ 30 bodů a k tomu přičítají počet 

účastníků své kategorie. 

V případě, že posádka odstartuje do první etapy a následně soutěž nedokončí, nebo 

je diskvalifikována, obdrží ještě o bod míň, než kdyby dojela poslední (30, 20, 10, 0). 

Těchto posádek může být klidně i více a pro ostatní posádky, které soutěž dokončí, se 

počítají standardně jako startující posádka.  

Určení kategorie posádky 

K určení kategorie posádky dochází při registraci st.č. na sezónu, nejlépe před jejím 

začátkem. Ani jeden ze členů posádky nesmí překračovat hodnotící parametr. Pokud 

v průběhu roku posádka startuje s náhradníkem, musí tento také splňovat kritéria dané 

kategorie, jinak musí posádka startovat ve vyšší kategorii. Posádka si samozřejmě 

může dobrovolně zvolit libovolnou vyšší kategorii a k ní příslušné startovní číslo. 

Zároveň účast v kategoriích 3 a 4 prochází kontrolou komise (v roce 2023 ve složení 

Dužík, Dvorský), která neumožní zkušeným posádkám se zaregistrovat do těchto 

kategorií. 

Kategorie 1 – účastníci MČR v dané sezóně 

Kategorie 2 – kdokoliv kromě kategorie 1 

Kategorie 3 – max. 3 celková vítězství v ročníku kategorie 3  

Kategorie 4 – max. 2 celková vítězství v ročníku kategorie 4 

 

 

Toto je pouze nástřel, jehož parametry mohou být i v rámci zkušební stínové sezóny 

měněny na základě zkušeností, připomínek a množství a druhů spekulací. 

 

 

 

 


