
Pravidla tvorby krajského RL 2018 pro kategorii MU13: 

Do krajského RL budou započteny body za výsledky na turnajích ČP – Ostrava (17.2.), Jablonec (17.3.),  

Brno (16.9.). 

Do krajského RL budou hodnoceny výsledky z těchto vybraných turnajů v regionu OLM kraje v roce 2018 

(týká se jen mladších žáků): 

1. VC Prostějov – 26. 5. 2018 

2. Memoriál Hranice – 28. 4. 2018 

3. Turnaj mládeže Olomouc – září 2018 

4. KP OLM kraje – termín a místo konání bude určeno později 

Body jsou uděleny pouze s podmínkou minimálně 1 vyhraného utkání. 

 

Pořadí Krajský 

přebor 

Krajské 

soutěže 

ČP 

1. místo 6 bodů 8 bodů 10 bodů 

2. místo 4 body 6 bodů 8 bodů 

3. místo 2 body 4 bodů 6 bodů 

4. místo  3 body 5 bodů 

5. místo  2 body 4 body 

6. místo   3 body 

7. místo   2 body 

Vyhrané utkání 1 bod 2 body  3 body  

 

Krajský RL je veden STK Olomouckého kraje a je zveřejněn na webových stránkách KSJu Olomouckého 

kraje, případně je zde zveřejněn webový odkaz. 

 

Kritéria pro udělení divoké karty: 

1. Lepší medailové umístění na PČR v předchozím roce 

2. Podle nejvyššího počtu získaných bodů za postupujícími 

3. Vyšší počet medailových umístění na ČP 2018 (bez ohledu na druh umístění) 

4. Vyšší medailové umístění na ČP 2018 (zlato, stříbro, bronz) 

5. Vyšší počet medailových umístění na vybraných krajských soutěžích 2018 – mimo KP (bez ohledu 

na druh umístění) 

6. Vyšší medailové umístění na vybraných krajských soutěžích 2018 – mimo KP 

7. V případě nemožnosti rozhodnout podle kritérií 1 až 5 rozhodne TMK OLM kraje 

 



Na Přebor České republiky mladších žáků postupují v každé kategorii 2 nejlepší závodníci podle 

postavení v RL. Dále může sportovní ředitel KSJu Olomouckého kraje udělit 2 divoké karty bez ohledu 

na hmotnostní kategorii. 

 

 

 

V Hranicích 4. 2. 2018               Mgr. Daniel Navrátil 

sportovní ředitel KSJu 

Olomouckého kraje 

navratil.daniel@gmail.com 


