
SPRINT ELIMINÁTOR (XCE) 

 

Závod XCE je vypsán pro kategorie dle rozpisu závodu. Všechny ostatní kategorie startují v klasickém okruhovém 

závodu cross country. 

 

Jednotlivé kategorie jsou rozděleny do bloků. V jednotlivých blocích se bude postupovat po následujících krocích: 

 

Kvalifikace 

- Před startem kvalifikace je závodník povinen zdržovat se v blízkosti startu nebo ve vyznačeném 

předstartovním prostoru. 

Závodník se na pokyn startéra zařadí na startovní čáru. 

- všichni prezentovaní nejprve absolvují kvalifikaci, startuje se dle určeného pořadí kategorií postupně za sebou 

v 30 vteřinových odstupech. 

- každý závodník jede určený okruh 1x na čas, do čtvrtfinále postupuje maximálně 15 nejlepších jezdců 

z kategorie dle dosažených časů z kvalifikace. 

Čtvrtfinále 

- každá kategorie absolvuje maximálně tři čtvrtfinálové rozjížďky na shodné trati s kvalifikací, v rozjížďce startují 

minimálně 3 / maximálně 5 jezdců, 

- jednotlivé rozjížďky startují postupně dle kategorií zařazených do bloku 

- závodníci jsou do rozjížďky řazení dle pořadí z kvalifikace: 

1 Čtvrtfinále – 1., 6., 7., 12., 13. – do semifinále postupuji dva nejrychlejší 

2 Čtvrtfinále – 3., 4., 9., 10., 15. – do semifinále postupují dva nejrychlejší 

3 Čtvrtfinále – 2., 5., 8., 11., 14. – do semifinále postupují dva nejrychlejší 

- Do semifinále postupují přímo vždy dva nejrychlejší jezdci rozjížďky a dva jezdci s nejlepším časem za přímo 

postupujícími ze čtvrtfinálových rozjížděk. 

Semifinále 

- semifinálové rozjížďky se jedou na shodné trati s kvalifikací, v rozjížďce startují vždy čtyři jezdci. 

- jednotlivé rozjížďky startují postupně dle kategorií zařazených do bloku 

- závodníci jsou do rozjížďky řazení dle pořadí ze čtvrtfinále: 

1 Semifinále –.1. a 2. z čtvrtfinálových rozjížděk 1 a 2 

2 Semifinále – 1. a 2. z čtvrtfinálové rozjížďky 3 a dva postupující na čas 

- Do finále postupují vždy dva nejrychlejší jezdci semifinálové rozjížďky. 

 

Finále 

 

- Finálová rozjížďka se jede na shodné trati s kvalifikací, v rozjížďce startují čtyři jezdci postupující ze 

semifinále. 

- jednotlivá finále startují postupně dle kategorií zařazených do bloku 

- Výsledek finále je dán pořadím v cíli. 

 

Ostatní ustanovení 

 

Řazení na startu je pro kvalifikaci dáno startovní listinou, pro rozjížďky pak předcházejícím pořadím. 

V případě, že je startujících v kategorii pět a méně, absolvují jezdci pouze kvalifikaci a finálovou jízdu. Pro 

rozjížďky s malým počtem startujících budou spojeny starty kategorií – např. Kadetky + Juniorky. 

Absolutní pořadí závodu a bodování do seriálu dle kategorií je dáno dle postupu do finále – semifinále – 

čtvrtfinále – kvalifikace a časem dosaženým v nejvýše dosaženém postupu.   

Ve výsledkové listině absolutního pořadí dle kategorie není uveden čas. 
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