Běžecký pohár Mikroregionu Radbuza
1.ročník 2020
Pořadatel: BKV Holýšov, z.s.

Závody (celkem 9):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8.3. (NE) – Běh Martinskou stěnou I. (Dobřany 7,2 km)
25.4. (SO) – Běh Chotěšovem (5,65 km)
2.5. (SO) – Křenovská pětimíle (8,1 km)
27.6. (SO) – Kozí stezkou podél Radbuzy (10 km)
18.7. (SO) – Stodská osmička (8,1 km)
19.9. (SO) – Bešťákova dvanáctka (Horní Kamenice – 12,1 km)
4.10. (NE) – Běh Martinskou stěnou II. (Dobřany 7,2 km)
7.11. (SO) – Neuměřská výzva (Neuměř 12,1 km)
12.12. (SO) – Běh Zimního slunovratu (Chotěšov – bude upřesněno)

-

každý jednotlivý závod má své vlastní propozice, které zveřejňuje obvyklým
způsobem
upoutávky na jednotlivé závody, jejich výsledky + průběžné celkové výsledky poháru
budou zveřejňovány ve speciálním odkazu na www.mikroregion-radbuza.cz

-

Bodování:
-

boduje prvních deset žen a prvních deset mužů v absolutním pořadí
15 – 13 – 11 – 9 – 8 – 7 – 5 – 3 – 2 – 1 (od prvního do desátého místa)
za účast v závodě získává každý závodník (který závod dokončí) 1 bod
za dokončení všech devíti závodů bonus 5 bodů
jeden závod (bude vylosován před zahájením ročníku) bude bodován dvojnásobně,
tzn. 1.místo – 30, 2.místo – 26…10.místo 2 body (účast na něm zůstává 1 bod)
pro 1.ročník vylosován závod č.9
pro zařazení do celkového hodnocení poháru je nutná účast v minimálně 5 závodech

Kategorie:
-

-

absolutní pořadí - 10 nejlepších žen a 10 nejlepších mužů
absolutní pořadí se určuje podle počtu získaných bodů; při rovnosti bodů rozhoduje
nejlepší (příp. další nejlepší) umístění v absolutním pořadí
v jednotlivých kategoriích vždy 3 nejlepší
pořadí v kategoriích se určuje podle počtu získaných bodů; při rovnosti bodů
rozhoduje součet pěti nejlepších umístění v absolutním pořadí (příp. další nejlepší
umístění v absolutním pořadí)
ženy: do 30 let (1990 a mladší), 31-44 let (1989-1976), nad 45 let (1975 a starší)
muži: do 35 let (1985 a mladší), 36-49 let (1984-1971), nad 50 let (1970 a starší)

