
Propozice Česko-slovenského poháru v surfingu
2022-2023

Český svaz surfingu, z.s. (dále jen “ČSS”) vypisuje seriál závodů v surfingu pod názvem
Česko-slovenský pohár v surfingu 2022-2023 (Dále jen “Pohár”). Zastávky poháru jsou
organizovány ve spolupráci s jednotlivými pořadateli dle pravidel schválených ČSS sestavených
na základě pravidel mezinárodní asociace ISA.

1. Závody poháru
1.1. Pohár sestává ze čtyř závodů pořádaných ve světových destinacích ve spolupráci s

místními surfovými komunitami.
1.2. Prvním závodem Poháru je Caparica Czech Surf Open, který se koná ve městě Costa

da Caparica v Portugalsku v termínu od 24.9.2022 do 27.9.2022. Pořadateli jsou
Pražskej serfovej klub, z.s. a Clube de surf de Lisboa.

1.3. Druhým závodem poháru je Bali Big Wejf 5, který se koná na spotu Green Bowl
Beach na Bali v Indonésii v termínu od 27.12.2022 do 2.1.2023. Pořadatelem závodu
je Bali Cliff Surf Club, z.s..

1.4. Třetím závodem poháru je SunRICE & CURRY Czech Cup, který se koná na spotu
SK Town Beach na Srí Lance v termínu od 13.3.2023 do 17.3.2023. Pořadatelem je
Surf-trip.cz.

1.5. Čtvrtým závodem poháru je Quiksilver & Roxy Czech and Slovak Surfing
Championship na spotu Les Estagnots ve městě Seignosse ve Francii v termínu od
19.6.2023 do 23.6.2023. Pořadatelem závodu je Surfchamp.cz. Závod je zároveň
mistrovstvím ČR a SR v surfingu.

2. Závodní kategorie
2.1. Závodí se v surfingu na oceánských vlnách ve dvou kategoriích, Muži Open a Ženy

Open (kategorie M a Ž)
2.2. Nejsou stanoveny žádné podmínky pro rozměry surfového prkna, na kterém závodníci

závodí.

3. Závodníci
3.1. Zúčastnit závodů Poháru se můžou závodníci a závodnice bez omezení věku s

občanstvím České nebo Slovenské republiky.
3.2. Závodníci, kteří v době konání závodu nedovršili věku 15 let musí mít k účasti souhlas

zákonných zástupců.
3.3. Organizátoři závodu mohou v individuálních případech rozhodnout o účasti závodníků,

kteří nejsou občany České nebo Slovenské republiky. Takový závodník obdrží v
závodě body za celkové pořadí, ale jeho bodový zisk se nepočítá do pořadí Poháru.



4. Bodování závodů
4.1. Každý závod bude mít vlastní škálu bodování v závislosti na formátu závodu, kde

základní bodové hodnocení 1. místa je 1 000 bodů a body na dalších pozicích budou
určeny dle tabulky, která je přílohou č. 1 těchto propozic.

4.2. Bodové hodnocení každého závodu je vynásobené koeficientem závodu, který je u
všech závodů v základu 1.

4.3. Mistrovství ČR a SR v surfingu má koeficient 1,5.
4.4. Pokud bude počet závodníků v kategorii menší než 5, koeficient závodu pro danou

kategorii se sníží na hodnotu 0,7.

5. Hodnocení poháru
5.1. ČSS bude po každém závodu Poháru zveřejňovat aktuální žebříček závodníků.
5.2. Průběžné pořadí po dvou až čtyřech ukončených závodech se stanoví jako součet

dvou nejlepších bodových zisků každého závodníka.
5.3. Konečné pořadí Poháru se stanoví jako součet tří nejlepších bodových zisků každého

závodníka.
5.4. ČSS bude kromě celkového žebříčku zveřejňovat i samostatný žebříček sestavený

pouze ze závodníků a závodnic, kteří k 24.9.2022 nebudou mít dovršený věk 19 let
(kategorie M18 a Ž18). Předchozí ustanovení se použijí analogicky.

6. Dětské závody
6.1. Organizátoři jednotlivých závodů se mohou rozhodnout do programu svého závodu

zařadit dětský závod.
6.2. V případě zařazení dětského závodu by měly být vyhlášeny kategorie:

● děti do 10 let včetně
● děti od 11 do 14 let včetně

6.3. Pravidla hodnocení a bodování Poháru se použijí analogicky i na dětské závody.
6.4. V případě, že se v průběhu Poháru uskuteční více, než jeden závod v dětské kategorii,

zveřejní ČSS žebříček dětských závodníků sestavený z jejich výsledků v těchto
závodech tak, že do celkového pořadí se počítají všechny dosažené výsledky.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Český svaz surfingu si vyhrazuje právo tyto Propozice kdykoliv v průběhu Poháru

změnit. Učiní tak však pouze v případě, kdy by objektivní skutečnosti znemožňovaly
uskutečnění Poháru v podobě dané těmito Propozicemi.

V Praze dne 17.8.2022
Český svaz surfingu



Příloha č. 1 k Propozicím Česko-slovenského poháru v
surfingu 2022-2023
Umístění Body
1 1000
2 860
3 730
4 670
5 610
6 583
7 555
8 528
9 500
10 488
11 475
12 462
13 450
14 438
15 425
16 413
17 400
18 395
19 390
20 385
21 380
22 375
23 370
24 365
25 360
26 355
27 350
28 345
29 340
30 335
31 332
32 329
33 325
34 322
35 319
36 315
37 312
38 309
39 305
40 302
41 300
42 295
43 292
44 289
45 285
46 282
47 279
48 275
49 270
50 269


