
KnockOut šprint - usmernenie

charakteristika:

kategórie : M -16 M17- M40- W -16 W17- W40-

1 . Kolo kvalifikácia

štart: intervalový

trate: štandardný šprint s určeným poradím kontrol

Smerné časy podľa článku 9.14 Pravidiel OB platných od 1.3.2019.

10 až15 minút pre kat. M 21 a W 21, v ostatných kategóriách v rozmedzí 10 až 20 minút

Do 2. kola- semifinále, postupuje 18 pretekárov, z ktorých budú vytvorené tri skupiny (šestice) podľa

umiestnenia v kvalifikácii a nasledujúceho kľúča:

skupina A skupina B skupina C

1 2 3

6 5 4

7 8 9

12 11 10

13 14 15

18 17 16

pretekári, ktorí sa umiestnili v kvalifikácii na 19.mieste a vyššie, postupujú do finále C

2. kolo semifinále

štart: Hromadný pre každú skupinu. (šesticu)

Intervaly medzi jednotlivými skupinami (šesticami) sú 5 minút.

Trate: krátky šprint s určeným poradím kontrol s použitím rozdeľovacej metódy motýlik

Smerné časy podľa článku 9.14 Pravidiel OB platných od 1.3.2019 skrátené na 50%

O postupe do finále A rozhoduje umiestnenie v cieli. V sporných prípadoch rozhoduje čiarový rozhodca, 

resp.video záznam.

Cieľovú jednotku si pretekári razia až po prebehnutí cieľovou čiarou, v takom poradí, ako prebehli 

cieľovou čiarou.

Z každej skupiny postupujú prví dvaja pretekári. Celkom teda 6 pretekárov.

Pretekári, ktorí sa umiestnili na 3.-6.mieste vo svojich skupinách, postupujú do finále B.

Finále A

štart: Hromadný. Vo finále štartuje jedna šestica.

Trate: krátky šprint s určeným poradím kontrol na podobných tratiach.

Smerné časy podľa článku 9.14 Pravidiel OB platných od 1.3.2019 skrátené na 50%

Pretekári si v poslednej minúte pred štartom sami vyberú z ponuky troch tratí. Na rozhodnutie majú 

30 sekúnd.

Navzájom na seba nebudú vidieť a nesmú spolu nijako komunikovať.

Nebude teda známe, kto beží ktorú trať. Je možné, že všetci pobežia to isté. Ale nebudú o tom vedieť.

O definitívnom poradí v cieli rozhoduje poradie na cieľovej čiare. V sporných prípadoch rozhoduje čiarový 

rozhodca, resp.video záznam.

Cieľovú jednotku si pretekári razia až po prebehnutí cieľovou čiarou, v takom poradí, ako ňou prebehli.

Finále B

Bežia pretekári, ktorí sa umiestnili v semifinále vo svojich skupinách na 3.-6.mieste. 

Celkom 12 pretekárov.

Trate: krátky šprint s určeným poradím kontrol s použitím rozdeľovacích metód

troj-kolové vyraďovacie preteky v šprinte



Smerné časy podľa článku 9.14 Pravidiel OB platných od 1.3.2019 skrátené na 50%

štart: hromadný pre všetkých pretekárov - po vlnách podľa kategórií

O definitívnom poradí v cieli rozhoduje poradie na cieľovej čiare. V sporných prípadoch rozhoduje 

čiarový rozhodca, resp.video záznam.

Cieľovú jednotku si pretekári razia až po prebehnutí cieľovou čiarou, v takom poradí, ako ňou prebehli.

Finále C

Bežia pretekári, ktorí sa umiestnili v kvalifikácii na 19.mieste a vyššie.

Trate: krátky šprint s určeným poradím kontrol s použitím rozdeľovacej metódy

Smerné časy podľa článku 9.14 Pravidiel OB platných od 1.3.2019 skrátené na 50%

štart: hromadný - po vlnách

O definitívnom poradí v cieli rozhoduje poradie na cieľovej čiare. V sporných prípadoch rozhoduje čiarový 

rozhodca, resp.video záznam.

Cieľovú jednotku si pretekári razia až po prebehnutí cieľovou čiarou, v takom poradí, ako ňou prebehli.

Celkové poradie po všetkých kolách.

O definitívnom poradí rozhoduje posledné kolo.

V celkovom poradí budú pretekári zoradení nasledovne.

Na prvých šiestich miestach budú podľa dosiahnutého poradia pretekári finále A, za nimi budú pretekári 

finále B

(t.j. na 7. - 18. mieste) a za nimi pretekári finále C (t.j. 19.miesto a vyššie)

pretekár, ktorý je disq. v kvalifikácii, postupuje do finále C

pretekár, ktorý je disq. v semifinále, postupuje do finále B z posledného miesta vo svojej skupine

pretekár, ktorý je disq. vo finále A, je disq. aj v celkových výsledkoch

pretekár, ktorý je disq. vo finále B, je disq. aj v celkových výsledkoch

pretekár, ktorý je disq. vo finále C, je disq. aj v celkových výsledkoch

ZMEŠKANÝ ŠTART:

pretekár kategórií KO, ktorý zmešká svoj štartovný čas na kvalifikáciu, bude pripustený na štart až po 

odštartovaní všetkých KO kategórií, avšak s jeho pôvodným štartovým časom. 

Podľa takto dosiahnutého umiestnenia môže ďalej pokračovať do semifinále, alebo finále C.

Pretekár, ktorý zmešká štart semifinále, vôbec nebude pripustený na štart, a teda v semifinále bude 

diskvalifikovaný

Pretekár, ktorý zmešká štart finále A,B alebo C, vôbec nebude pripustený na štart, v celkovom hodnotení 

bude diskvalifikovaný

Osobitné ustanovenia:

V prípade, že v kvalifikácii nastúpi 18 pretekárov a menej, do semifinále postupuje 12 pretekárov.

Pretekári na 13.-18. mieste postupujú do finále C.

V semifinále budú štartovať dve skupiny (šestice), ktoré budú zostavené podľa nasledujúceho kľúča:

skupina A skupina B

1 2

4 3

5 6

8 7

9 10

12 11

Do finále A postupujú z každej šestice prví traja a vytvoria finálovú šesticu.



V prípade, že v kvalifikácii nastúpi 12 pretekárov a menej, do semifinále postupuje 8 pretekárov.

Pretekári na 9.-12. mieste postupujú do finále C.

V semifinále budú štartovať dve skupiny (štvorice), ktoré budú zostavené podľa nasledujúceho kľúča:

skupina A skupina B

1 2

4 3

5 6

8 7

Do finále A postupujú z každej štvorice prví dvaja a vytvoria finálovú štvoricu.



troj-kolové vyraďovacie preteky v šprinte


