
 
 
 

 
 

 
   
 

TÝMOVÁ SOUTĚŽ 

Běžecké lyžování už není jen o individuálních výkonech, ale také o týmové souhře. 
Proto je od roku 2014, a v letošním roce tomu není jinak, součástí ČEZ SkiTour 
Týmová soutěž. Ta je určena nejen profesionálním a amatérským týmům, které 
pravidelně objíždí jednotlivé závody, ale pro úplně všechny závodníky, kteří si vytvoří 
vlastní tým.  

Nejlepší týmy i jednotlivci si na konci sezony rozdělí prize money ve výši 100 tisíc Kč! 

PODMÍNKY ÚČASTI V TÝMOVÉ SOUTĚŽI 

• Tým musí mít minimálně dva závodníky, počet závodníků není omezen 
• Přihlášení týmu do Týmové soutěže je ZDARMA 
• Závodníci se mohou přidávat do týmů po celou dobu 16. ročníku ČEZ 

SkiTour, jejich výsledky se budou do Týmové soutěže započítávat od 
následujícího závodu. 

• V průběhu sezony není umožněn přestup závodníků do jiného týmu 
• Pakliže je vedoucím závodníkem či závodnicí Velké SkiTour člen přihlášeného 

týmu, musí závody Velké SkiTour absolvovat v dresu pro vedoucího závodníka 
Velké SkiTour 

 

PŘIHLÁŠENÍ 

• Pro přihlášení vašeho týmu je potřeba mít aktivní účet na www.sportid.cz, přes 
který probíhají veškeré registrace na Seriál. 

• Po individuální registraci na závod klikněte na Moje přihlášky / Vybrat tým. Zde 
založíte váš tým, popřípadě se přidáte do již existujícího. 

• Založit tým můžete buď uzavřený (členy přidává a potvrzuje kapitán), popřípadě 
otevřený, kdy se do týmu může přidat kdokoliv. Jak si aktivovat účet ve SportID 
se dozvíte ZDE. 



 
 
 

 
 

 
   

 

PRAVIDLA TÝMOVÉ SOUTĚŽE 

 

POČET ZAPOČÍTANÝCH ZÁVODŮ DO BODOVÁNÍ BUDE DODATEČNĚ UPRAVEN  
V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NĚKTERÝ ZÁVOD ZRUŠEN BEZ NÁHRADNÍHO TERMÍNU. 

 
VELKÁ SKITOUR 
• Výsledky se započítávají ze závodů Velké SkiTour = distance nad 30 km  

(v případě závodu Zadovská 30 musí závodníci absolvovat oba závody na 30 km - 
klasicky i volným stylem – body budou uděleny dle pořadí sestaveného ze součtu 
časů za oba závody). 

• Z každého závodu* Velké SkiTour se týmu započítávají výsledky (body) dvou 
nejlepších mužů a nejlepší ženy z týmu. 

• Do konečného pořadí Týmové soutěže se každému týmu počítají 4 nejlepších 
výsledků (nejvyšší součty bodů dvou nejlepších mužů a jedné nejlepší ženy)  
z 8 závodů Velké SkiTour. 

• V případě rovnosti bodů v absolutním pořadí o konečném pořadí rozhoduje 
nejvyšší dosažený bodový zisk kteréhokoliv závodníka v libovolném závodě 
SkiTour. 

• * Vyjma závodů v rámci Bieg Piastów. 
 
MALÁ SKITOUR 
• Výsledky se započítávají ze závodů Malé SkiTour = distance do 30 km (vyjma 

závodů na 10 km klasickou technikou). 
• Z každého závodu* Malé SkiTour se týmu započítávají výsledky (body) dvou 

nejlepších mužů a nejlepší ženy z týmu. 
• Do konečného pořadí Týmové soutěže se každému týmu počítá 7 nejlepších 

výsledků (nejvyšší součty bodů dvou nejlepších mužů a jedné nejlepší ženy)  
ze 12 závodů Malé SkiTour. 

 
 



 
 
 

 
 

 
   
 
• V případě rovnosti bodů v absolutním pořadí o konečném pořadí rozhoduje 

nejvyšší dosažený bodový zisk kteréhokoliv závodníka v libovolném závodě 
SkiTour. 

• * Vyjma závodů v rámci Bieg Piastów. 
 
 
 
Přidělování bodů z jednotlivých závodů Seriálu probíhá až po nahrání oficiálních 
výsledků. Vždy ve středu po závodě. 

HODNOCENÍ A ODMĚNY V TÝMOVÉ SOUTĚŽI 

• Rozdělení prize money* - Týmová soutěž Velká SkiTour:  
(započítány 5 nejlepších výsledků Velké SkiTour): 
1. místo: 10 000 Kč 
2. místo: 7 000 Kč 
3. místo: 3 000 Kč 

• Nejlepší 3 týmy v Týmové soutěži Malé SkiTour získají věcné ceny 
• * Výše prize money je uvedena před zdaněním. 
 

 

Aktualizováno: 10. ledna 2023 

 

 


