CHEBSKÝ POHÁR 2013
19. ročník
pořádá
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Vážení cyklističtí přátelé, nová cyklistická sezóna je za dveřmi.
V Chebském poháru soutěže horských kol pro rok 2013 jsme zařadili
něco málo drobných změn. Proto máme pro k pravidlům soutěže
následující vysvětlení:
V každé kategorii bude bodovat opět prvních 20 závodníků.
Z celkového počtu 9 závodů se nezapočítávají do závěrečného bodování
2 nejhorší výsledky. Za nejhorší výsledek se považuje bodování
s nejnižším počtem bodů, nedojetí nebo neúčast v závodě.
V případě bodové shody závodníků v konečném bodování rozhoduje
vyšší počet lepších umístění v závodech CHP. Pokud mají závodníci
stejný počet lepších umístění (s vyšším bodovým ziskem), rozhoduje
větší počet odjetých závodů. V případě i této shody rozhoduje výška
závodníka. Vyšší vyhrává….
Ženy soutěží opět ve dvou věkových kategoriích. Doufejme, že jich tento
rok bude více…
Je tu stále poměrně slušná skupina bikerů, kteří by si rádi zazávodili,
chtěli by to zkusit, ale namají dostatečnou výkonnost. Proto jsme otevřeli
kategorii příchozích, která bude vypsána na všech závodech CHP.
Kategorie příchozích bude mít zkrácený počet kol, případně kratší trasu.
Výsledky v této kategorii však nebudou hodnoceny do poháru.
Po dohodě se všemi organizátory závodů CHP bude po dokončení
posledního závodu provedeno losování. Účastníkům tohoto
vylosovaného závodu bude připsána bonifikace 10 bodů, které bude
započítáno do celkové klasifikace. Podmínkou je však dojetí závodníka
v tomto závodě.
Ale teď popořadě:

1. Obecně
1.1. Chebský pohár je otevřená soutěž pro všechny cyklonadšence –
OPEN.
1.2. Soutěží se pouze na horských kolech dle regulí ČSC, tz. že
velikost kol může být 26“ nebo 29“. Nejužší možné pláště jsou 1,5 palce.
Myšleno palce dřevorubce.
1.3. Závodí se pro radost až do samého zhuntování těla. Huntování je
povoleno i po vlastním závodě.
1.4. Chebský pohár nemá mistrovský závod, protože všechny závody
jsou tak trochu mistrovstvím technického umu, taktiky, vůle a
sebezapření závodníků.

2. Závody Chebského poháru pro rok 2013
Název

datum

pořadatel

místo
1. Ašský bláteník
(Aš)

27.4.

2. Časovka na Zelenou horu
(Cheb)

LK Jasan Aš
1.5.

TRI Cheb

3. Chebská 40
8.5.
(Dolní Hraničná u Pomezí n./O.)

T. Kubát

4. Chebské kašny
(Cheb)

P. Moos

8.6.

5. Dragoun cup
22.6.
(Cheb – Dragoun areál)

J. Kozák

6. Antal bike
(Aš)

7.9.

Ašští bikeři

7. Kynžvartský podzim
(Kynžvart)

14.9.

Restaurace u Bučků

8. CC Zelená hora
(Cheb)

22.9.

TRI Cheb

9. Lipová bike maratón
(Lipová u Chebu)

5.10.

J. Pavlovic, P. Moos

3. Kategorie
Soutěž Chebský pohár je pro rok 2013 vypsán pro tyto věkové
kategorie:
Kadeti, kadetky
Junioři, juniorky
Muži
Masters I
Masters II
Masters III
Ženy I
Ženy II

4. Bodování
1. místo -........25 bodů
2. místo - .......22 bodů
3. místo - .......20 bodů
4. místo - .......18 bodů
5. místo - .......16 bodů
6. místo - .......15 bodů
7. místo - .......14 bodů
8. místo - .......13 bodů
9. místo - .......12 bodů
10. místo - .....11 bodů
11. místo - .....10 bodů
12. místo - .......9 bodů
13. místo - .......8 bodů
14. místo - .......7 bodů
15. místo - .......6 bodů
16. místo - .......5 bodů
17. místo - .......4 body
18. místo - .......3 body
19. místo - .......2 body
20. místo - .......1 bod

1998 – 1997
1996 – 1995
1994 – 1984
1983 – 1974
1973 – 1964
1963 – *
1994 – 1974
1973 - *

4.1. Závodníci bodují ve vypsaných věkových kategoriích dle ročníku
narození. Nejmladší kategorií jsou kadeti a kadetky.
4.2. Závodníci mladšího ročníku narození mohou startovat v nejmladší
vypsané kategorii – kadeti, kadetky.
4.3. V mužských a ženských kategoriích (tz. starších než muži a ženy
I ) je možno se přihlásit do mladší kategorie. Např. závodník v kategorii
Masters.III se může přihlásit do kategorie Masters.II nebo i mladší
kategorie. Po zaregistrování závodníka při prvním jeho závodě, mu
budou započítávány body v soutěži pouze v této kategorii.
Upozorňujeme, že je nutno tuto změnu vždy nahlásit organizátorovi
příslušného závodu.
4.4. Z celkového počtu 9 závodů se nezapočítávají do závěrečného
bodování 2 nejhorší výsledky.
4.5. Za nejhorší výsledek se považuje bodování s nejnižším počtem
bodů, nedojetí nebo neúčast v závodě.
4.6. V případě bodové shody závodníků v konečném bodování
rozhoduje vyšší počet lepších umístění v závodech CHP.
4.7. Pokud mají závodníci stejný počet lepších umístění (s vyšším
bodovým ziskem), rozhoduje větší počet odjetých závodů.
4.8. V případě i této shody rozhoduje výška závodníka. Vyšší vyhrává.
4.9. Po dokončení posledního závodu proběhne losování závodu, jehož
všichni závodníci obdrží do konečné klasifikace bonifikaci +10
bodů. Podmínkou je však dokončení tohoto vylosovaného závodu.
4.10. Závodník, který se při prvním jeho startu přihlásí do
kategorie ,,příchozí“, může během soutěže přejít do své věkové
kategorie. Obráceným způsobem to však nejde. Nelze též bodovat
v obou kategoriích zároveň. Kategorie příchozích není pro rok
2013 vypsána do bodovací soutěže.

5. Pravidla soutěže

5.1. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla Českého svazu cyklistiky
pro odvětví horská kola, tz. mimo jiné:
5.2. Nejužší povolené pláště jsou 1,5 ´´
5.3. Závodníci mohou používat velikost kol 26“ nebo 29“
5.4. Závodníkovi bez ochranné přilby nebude umožněno se zúčastnit
závodu
5.4. Technická pomoc při závodě není povolena.
5.5. Závodník je povinen se řídit propozicemi závodů vydanými jejich
organizátory
5.6. Závodník startuje na vlastní nebezpečí.
5.7. Závodník je oprávněn podat protest proti průběhu závodu.
5.8. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího závodu se nelze odvolat.
6. Vyhlášení Chebského poháru
6.1. Organizátor soutěže pravidelně aktualizuje průběžné pořadí
soutěže s jeho uveřejněním na stránkách www.bikeri.cz
6.2. Vyhlášení CHP proběhne nejpozději do 30.11.2013. Informace o
jejím konání bude uveřejněna na webu.
6.3. Poháry a věcné ceny budou předány pouze v případě účasti
minimálně 3 závodníků v alespoň 5 závodech v příslušné kategorii.

