
Liberecký KS Juda 

Tvorba krajského ranking listu mladších a starších žáků a žákyň 

Rozpisem Mistrovských a dlouhodobých soutěží byl STK ČSJU stanoven systém postupu na Přebor 

mladších a starších žáků a žákyň pro rok 2022.  

Mladší žáci a žákyně 

Na Přebor ČR budou postupovat mladší žáci a mladší žákyně na základě krajského ranking listu. 

Z každé váhy postupují z Libereckého kraje:  

⎯ 2 závodníci z kategorie mladších žáků 

⎯ 3 závodnice z kategorie mladších žákyň  

Pro krajský ranking list jsou rozhodné následující soutěže: Ostrava Open, Velká cena Jablonce, Brno 

Cup a Krajský přebor.  

O pořadí v ranking listu rozhoduje: 

⎯ Počet získaných bodů v jednotlivých soutěžích. 

⎯ Není limitující, v jaké hmotnostní kategorii bude závodník startovat. To znamená, že závodník 

může v ranking listu bodovat v několika hmotnostních kategoriích. Danému závodníkovi se 

sečtou všechny získané body a započtou se do nejvyšší váhové kategorie, ve které závodník 

startoval. 

⎯ Body z jednotlivých postupových soutěží se budou v každé hmotnostní kategorii sčítat. 

Pořadí Český pohár Krajský přebor 

1. místo 10 bodů 5 bodů 

2. místo 8 bodů 3 body 

3. místo 6 bodů 2 body 

4. místo 5 bodů  

5. místo 4 body  

6. místo 3 body  

7. místo 2 body  

Vyhrané utkání 2 body 0,5 bodu 

 

Nominace na PČR bude uzavřena po poslední bodované soutěži. 

Každý kraj má k dispozici 3 „divoké karty“ pro kategorii mladších žáků a 2 „divoké karty“ pro kategorii 

mladších žákyň – o přidělení rozhodne VV Libereckého KS Juda 

Starší žáci a žákyně 

Starší žákyně mají start na PČR otevřený. 

Starší žáci postupují v každé hmotnostní kategorii dle pořadí v celorepublikovém ranking listu, který je 

tvořen STK ČSJU. Kritéria pro tvorbu ranking listu naleznete v Rozpisu mistrovských, dlouhodobých a 

kvalifikačních soutěží. 

VV Libereckého KS Juda schválil uvedený systém tvorby Ranking listu pro postupu mladších a starších 

žáků a žákyň na Přebor České republiky. 
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