
Mistrovství ČR 2023  
 
Místa a termíny konání finále  
 

   Místo  Termín  Účastníci  Přenocování  Pořad  

Dvojice Mix  Radotín  24.6.2023  20 dvojic  24.6.2023  Los bloky  

Tandem Mix  Radotín  25.6.2023  16 tandemů  –  Dle dvojic  

 

Dvojice muži, ženy, smíšené – 20 dvojic  

• Dvojice se kvalifikují ze série kvalifikačních turnajů.  
• Turnaj na jeden start.  
• Vítězná dvojice získává titul Mistr ČR ve dvojicích.  

 

Tandem muži, ženy, smíšené – 16 tandemů  

• Tandemy se kvalifikují z finálového turnaje dvojic: postupuje 16 nejlepších.  
• Nasazení 1-16, 2-15 atd.  
• Vítězná dvojice získává titul Mistr ČR v tandemech.  

 
Časový pořad turnajů  
 
• Pro plánování časů pro rozpisy se počítá na jednu disciplínu 120 hs 70 minut, na 100 hs 50 minut.  
• U kategorií dospělých (muži, ženy, senioři, junioři a juniorky) bude předem stanoven (vylosován) časový pořad 

kvalifikace o finále s ohledem na dojezdové vzdálenosti účastníků, to znamená, že každý hráč bude vědět čas svého 
startu. Jmenovitá startovní listina kvalifikace pro finále bude stanovena dle konkrétních přihlášek a rozpisu.  
Slavnostní nástup se uskuteční před zahájením finále a na závěr mistrovství, kdy budou vyhlášeny výsledky, mistři ČR 
v kombinaci a na 120 hs a další medailisté.  

• V kategorii seniorek budou stanoveny 3 bloky (8/12/12) s ohledem na dojezdové vzdálenosti účastnic a pořadí startu 
v bloku se vylosuje v časech dle rozpisu. Hraje se na jeden start a MČR bude zakončeno slavnostním nástupem s 
vyhlášením výsledků a mistryně ČR.  

• V dorosteneckých a žákovských kategoriích budou stanoveny 3 bloky (dorost 8/12/12; žactvo 8/8/12) s ohledem na 
dojezdové vzdálenosti účastníků (rozhodný okamžik středa 20:00 před akcí) a pořadí startu v bloku se vylosuje v 
časech dle rozpisu.  Druhý den proběhne MČR ve sprintu v dané kategorii pro 16 prvních hráčů z klasického MČR. 
MČR bude zakončeno slavnostním nástupem s vyhlášením výsledků a mistrů ČR jednotlivců a sprintu.  

• U MČR dvojic budou stanoveny 4 bloky (4/4/6/6) s ohledem na dojezdové vzdálenosti účastníků a pořadí startu v 
bloku se vylosuje v časech dle rozpisu. Druhý den proběhne MČR v tandemech v příslušné kategorii pro 16 prvních 
dvojic z MČR dvojic. MČR bude zakončeno slavnostním nástupem s vyhlášením výsledků a mistrů ČR dvojic a 
tandemů.  

• Finálová část Poháru ČKA proběhne dle rozpisu a rozlosování příslušné soutěže.  

 
 
 
14. 12. 2022                                   Hanuš Slavík  

Předseda STK ČKA  
 

Poznámka: 
Tento Rozpis je zkrácenou verzí Rozpisu pro MČR 2023 a zahrnuje pouze části týkající se kategorií startujících v Radotíně.  

 
 

  
    


