
  
 

KC PIVOVAR VRATISLAVICE 
vypisuje pro rok 2014 seriál závod ů na horských kolech pod hlavi čkou 

KONRÁD MTB pohár Liberecka 2014  

PRAVIDLA A BODOVÁNÍ 

1.1 Seriál obsahuje čty ři ZÁVODY: 
 

12.4.2014  Jarní XC okolo pivovaru   
26.4.2014 XC Držkov  
22.5.2014  MTB časovka na Maliník   
29.6.2014  VC Kaiser Josef P2P FINÁLE 

 
 
2.1 Jsou vypsány KATEGORIE: 
 

Kadeti + Junio ři MK+MJ  15-18 let 1996-1999
Muži M  19-29 let 1985-1995
Muži masters A MA  30-39 let 1975-1984
Muži masters B MB  40-49 let 1965-1974
Muži masters C MC  50-59 let 1955-1964
Muži masters D MD  60-oo let -oo-1954
Kadetky + Juniorky ZK+ZJ  15-18 let 1996-1999
Ženy Z  19-29 let 1985-1995
Ženy masters ZV  30-oo let -oo-1984

 
2.2 Minimální po čet startujících v jedné samostatné kategorii je p ět. 
2.3 Pokud tohoto minima nebude dosaženo, bude kateg orie slou čena, spole čně 

odstartována a vyhlášena s kategorií v ěkov ě nejbližší mladší. 
2.4 Pokud dojde k opat ření 2.3, do celkového hodnocení seriálu závodníci i  tak 

dostanou takový po čet bod ů, jakoby startovali ve své samostatné kategorii, 
tedy podle subpo řadí pouze v rámci své kategorie v souladu s tímto r ozpisem 
celého seriálu. 

2.5 Po řadatelé jednotlivých závod ů si vyhrazují právo na zm ěnu kategorií na 
startu. 

2.6 Pokud dojde k opat ření 2.5, do celkového hodnocení seriálu závodníci i  tak 
dostanou takový po čet bod ů, jakoby startovali ve své samostatné kategorii, 
tedy podle subpo řadí pouze v rámci své kategorie v souladu s tímto r ozpisem 
celého seriálu. 

 
 
3.1 Do CELKOVÉho PO ŘADÍ se zapo čítávají t ři nejlepší výsledky. 
3.2 P ři shod ě sou čtu bod ů u více závodník ů rozhoduje o lepším umíst ění nižší 

sou čet dosažených umíst ění. 
3.3 P ři shod ě sou čtu bod ů i sou čtu umíst ění rozhoduje výsledek z finálového 

závodu.  



4.1 BODY 
 
 1. 100 21. 30 41. 10 
 2. 80 22. 29 42. 9 
 3. 70 23. 28 43. 8 
 4. 65 24. 27 44. 7 
 5. 60 25. 26 45. 6 
 6. 55 26. 25 46. 5 
 7. 50 27. 24 47. 4 
 8. 46 28. 23 48. 3 
 9. 43 29. 22 49. 2 
 10. 41 30. 21 50. 1 
 11. 40 31. 20 
 12. 39 32. 19 
 13. 38 33. 18 
 14. 37 34. 17 
 15. 36 35. 16 
 16. 35 36. 15 
 17. 34 37. 14 
 18. 33 38. 13 
 19. 32 39. 12 
 20. 31 40. 11 

 
 
5.1 CENY na jednotlivých závodech jsou v ěcné pro první t ři závodníky v 

kategorii. 
5.2 CENY za celkové po řadí jsou v ěcné pro prvního závodníka v každé kategorii.  
5.3 Pokud se chce závodník umístit v celkovém po řadí v souladu se svými 

dosaženými výsledky, je nutné udávat p ři registraci na všech závodech 
STEJNÉ JMÉNO, PŘÍJMENÍ, RO ČNÍK NAROZENÍ, KATEGORII A KLUBOVOU 
PŘÍSLUŠNOST!!! V opa čném p řípad ě po řadatel neru ční za n ěkolikanásobné 
uvedení závodníka v celkovém žeb ří čku. 

5.4 Na vybraných závodech tombola. 
5.5 Vyhlášení celkového po řadí seriálu prob ěhne bezprost ředně po dojetí 

finálového závodu. 
5.6 SPECIÁLNÍ CENA sud Vratislavského piva bude los ována ze všech ú častník ů 

finálového závodu. Každý závodník obdrží tolik líst ků do osudí, kolika MTB 
závod ů seriálu se v sezón ě zú častnil . 

 
 
6.1 Všechny závody jsou pln ě otev řené jak pro p říchozí, tak pro závodníky 

s jakoukoliv licencí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla jsou platná od 1.1.2014 


