
Úpravy pravidel SAMC FISAF.cz pro rok 2019 

Vážení trenéři, rodiče a závodníci,  

v roce 2019 se soutěž SAMC transformuje do nového typu soutěže. Hlavní změny doznává především 

vyhodnocování výsledků, které prošlo značnou modernizací. Úprava pak také proběhla při postupu do 

semifinále v případě tříkolového závodu, pokud závodník do semifinále nepostoupí přímo, může i tak 

bojovat o finále. Jak jste si již všimli, vytvořili jsme pro vás také přehledný registrační systém, v němž 

můžete přihlašovat na jednotlivé závody, a také zde budou k dispozici detailní výsledky. Veškeré změny 

oproti roku 2018 naleznete ve výňatku pravidel níže.   

Přejeme všem úspěšnou sezónu a těšíme se na vás na závodech! 

S pozdravem 

Tým soutěží SAMC FISAF.cz 

 

1/ SAMC liga  

– jde o soutěž, ve které se sčítají dosažené body jednotlivých závodníků na jednotlivých ligových 

závodech. Výsledkem soutěže SAMC Liga je tabulka s pořadím závodníků dle počtu získaných bodů. 

Sbírání bodů do SAMC ligy se netýká kategorie 0 (do 7 let).  

2/ Postupové závody se v roce 2019 budou jmenovat „postupové – ligové závody“ 

3/ Body do ligy se získávají dle následujícího klíče: 

Za účast na závodu:   2 body – každému, kdo zahájí základní kolo (ZK)  
 
Za dokončené základní kolo:  2 body – každému, kdo dokončí ZK  
 
Za hlasy od rozhodčích:                 1 bod – za každý hlas od rozhodčích v ZK, semifinále a v boji o divokou 

kartu  
 
Za finálové kolo:                             1 bod – každému, kdo postoupí do finálového kola  

(neplatí v případě jednokolového závodu – jen finále)  
 
Za umístění ve finálovém kole:  

1. místo: 6 bodů  4. místo: 3 body  

2. místo: 5 bodů  5. místo: 2 body 

3. místo: 4 body  6. místo: 1 bod 

4/ Postup na MČR  

- v roce 2019 lze startovat na MČR v SAMC po účasti na minimálně dvou závodech SAMC FISAF.cz. Že 

máte start povolen, zjistíte ve svém profilu, kde se vám zpřístupní možnost přihlášení na MČR. Kdo 

podmínku nesplní, bude mít v profilu u přihlášení na MČR napsáno “nelze“. 

5/ Divoká karta  

- pokud se na tříkolovém závodu (60 a více závodníků) nepodaří závodníkovi postoupit ze ZK do 

semifinále, nemusí pro něj nově závod skončit. Závodník se může pokusit o postup do finále získáním 

divoké karty. Do semifinále nepostupující závodník ihned po vyhlášení ZK nahlásí na prezenci, že chce 

bojovat o divokou kartu. Zde dostane rozlišovací symbol, který si připne ke svému startovnímu číslu a 

nastoupí za skupinu semifinalistů. Rozhodčí tak mohou závodníkův výkon posoudit ještě jednou. Pokud 

závodník bojující o divokou kartu získá od rozhodčích stejně nebo více hlasů než poslední postupující 

semifinalista, postupuje do finále. Pokud bude mít hlasů méně, tak do finále nepostoupí, ale případné 

hlasy od rozhodčích se mu připočítají k získaným bodům ze ZK a navýší se tak bodový zisk do SAMC ligy. 

Boj o divokou kartu je dobrovolný. Pokud se závodník do boje přihlásí, ale na plochu nastoupí bez 

rozlišovacího symbolu nebo symbol ztratí, nebude rozhodčími hodnocen, nepostoupí do finále a 

nezíská body do SAMC ligy. Bojující o divokou kartu cvičí za skupinou semifinalistů a nestřídají řady. 



 

6/ Vyhodnocení SAMC ligy  

– výsledky SAMC ligy budou vyhlášeny na MČR v SAMC. V každé věkové kategorii budou vyhlášeni a 

odměněni závodníci umístění na prvních třech místech v příslušné věkové kategorii. Závodník s 

nejvyšším počtem bodů získá ocenění Mistr SAMC ligy příslušné věkové kategorie. Vyhlášeni a 

odměněni budou závodníci umístění na prvních třech místech SAMC ligy bez rozlišení věkové kategorie. 

Závodník s nejvyšším počtem bodů získává titul MISTR celé SAMC ligy. Budou vyhlášena čestná uznání 

SAMC ligy pro aktivního závodníka, pro závodníky všech věkových kategorií, kteří absolvují všechny 

závody v sezóně. Toto ocenění se týká i kategorie 0 (do 7 let). 

7/ Shody bodů v SAMC lize 

- pokud budou mít závodníci po posledním ligovém závodu shodný počet bodů, potom mezi nimi 

rozhoduje dosažené umístění na MČR v SAMC. Závodník s lepším umístěním na MČR v SAMC je 

vyhodnocen v SAMC lize před závodníkem, který má v SAMC lize shodné umístění, ale na MČR dosáhl 

horšího umístění, případně se MČR nezúčastnil. 

8/ Detailní výsledky ze soutěží 

- od roku 2019 vyhodnocujeme soutěž SAMC FISAF.cz elektronicky. Dostane se vám tak detailních 

výsledků z každého závodu včetně hodnocení rozhodčích. Výsledky výběrových kol (ZK, semif.) budou 

dostupné na závodech na vývěsní tabuli. Kompletní výsledky z celé soutěže budou po jejím ukončení 

k náhledu v registračním systému soutěží SAMC, ČSH a ČMP a také na webu FISAF.cz. 

 

 


