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         Czech Drift Series 
       Virtuál 2020 
 
Způsobilost 

Virtuálního šampionátu se můžou zúčastnit všichni bez ohledu na zkušenosti. Všichni účastnici jsou 
povinni se podřídit pravidlům psaným níže.  

Pro start v závodu je povinnost být v přítomný v předem určený čas na rozpravě na Discordu.  

Aby bylo auto způsobilé závodu CDSV musí splňovat podmínky psané níže:  

• Povolené karosérie jsou: kupé, sedan, hatchback, kombi, a nejsou povolené SUV a Pickupy  
• Auto může mít jen náhon zadní nápravy  
• Závodník může změnit typ vozu pouze jednou za sezonu  
• Vaše auta můžete zasílat maximálně 14 dní před začátkem závodu, to samé platí o změně 

vozidla  

Omezení 

• Je zakázáno používat systémy ABS, TC, KERS  
• Na voze jsou povoleny všechny vizuální modifikace  

Kvalifikace 

• Start prvního závodu bude dle startovního čísla, od druhého závodu dle opačného pořadí 
šampionátu  

• Startovní listina bude zveřejněna 2 dny před závodem a bude zaslána na e-mail.  
• Jezdec bude mít ke kvalifikaci dostupné dvě kvalifikační kola pokud nedostane žádné body 

nebude kvalifikován do battlů i přes to že nebude naplněna kapacita 32 jezdců.  
• Při kvalifikaci bude započítáno vyšší skóre z obou jízd.  
• Při kvalifikaci se hodnotí: Úhel, Průjezd tratí, Styl  

Hodnocení kvalifikace 

• Průjezd trati (Line) = 40 bodů 
• Úhel (Angle)= 40 bodů 
• Styl = 20 Bodů 
• Dohromady =100 bodů 
• Jednotlivé hodnocení se může měnit v závislosti na trati (bude upřesněno na rozpravě)  



Bodové postihy 

• Jedno kolo mimo trať = Srážka bodů  
• Dvě a více kol mimo trať = Nula  
• Nekontrolovaný drift, Hodiny, Srovnání, kontakt který způsobí změnu dráhy nebo pošle auto 

do přetočení = Nula  
• Neaktivní stínování = Nula  
• 2 upozornění = Nula  
• Reverse entry = Srážka bodů  

Co způsobí upozornění:  

• Srážka kuželu na startu  
• Vyjetí ze startu před odpočtem 

Ostatní pravidla 

• Pravidlo pěti minut může jezdec použít pouze jednou za závod  

• Jezdec který bude jezdit, driftovat, vytáčet motor, atd. v boxech... bude upozorněn a po 
neuposlechnutí zabanován. 

• Jezdci kteří nebudou mít své pravé jméno stejné při registraci, na Discordu a ve hře 
nebudou vpuštěny na server. 

Bodování do šampionátu 
 
Kvalifikace : 
 

1 místo 40 bodů  
2 místo 35 bodů  
3 místo 31 bodů  
4 místo 28 bodů  
5 místo 25 bodů  
6 místo 22 bodů  
7 místo 19 bodů  
8 místo 17 bodů  
9 místo 15 bodů  
10 místo 13 bodů  
11 místo 11 bodů  
12 místo 9 bodů  
13 místo 7 bodů  
14 místo 5 bodů  
15 místo 3 bodů  
16 místo 1 bodů  

 
 
 



Bodování do šampionátu 
 
Battle : 
 

1 místo 70 bodů  
2 místo 65 bodů  
3 místo 60 bodů  
4 místo 57 bodů  
5 místo 54 bodů  
6 místo 51 bodů  
7 místo 48 bodů  
8 místo 45 bodů  
9 místo 42 bodů  
10 místo 39 bodů  
11 místo 36 bodů  
12 místo 33 bodů  
13 místo 30 bodů  
14 místo 28 bodů  
15 místo 26 bodů  
16 místo 24 bodů  
17 místo 22 bodů  
18 místo 20 bodů  
19 místo 18 bodů  
20 místo 16 bodů  
21 místo 14 bodů  
22 místo 12 bodů  
23 místo 10 bodů  
24 místo 9 bodů  
25 místo 8 bodů  
26 místo 7 bodů  
27 místo 6 bodů  
28 místo 5 bodů  
29 místo 4 bodů  
30 místo 3 bodů  
31 místo 2 bodů  
32 místo 1 bodů  

 

 

 

 


