
Chebský pohárek pro děti 2015 

nultý ročník 

 

A) Kalendář pohárových závodů 

1. Františkolázeňské kritérium   16.5.2015 M. Špalek   Frant. Lázně 

2. Březovský bike      6.6. 2015 Team Bike Březová  Březová 

3. Antal bike      5.9. 2015 Ašští bajkeři  Aš 

4. Děti na kole    21.9.2015   TRI Cheb  Cheb 

 

B) Pohárové kategorie 

 M6 : chlapci do 6 let (ročník 2009 a mladší) 

 Z6 :  dívky do 6 let (ročník 2009 a mladší) 

 M8 : chlapci do 8 let  (ročník 2008 – 2007) 

 Z8 : dívky do 8 let (ročník 2008 – 2007) 

 M10 : chlapci do 10 let  (ročníky 2006 – 2005) 

 Z10 : dívky do 10 let (ročníky 2006 – 2005) 

 M12 : chlapci do 12 let  (ročníky 2004 – 2003) 

 Z12 : dívky do 12 let (ročníky 2004 – 2003) 

 M14 : chlapci do 14 let  (ročníky 2002 – 2001) 

 Z14 : dívky do 14 let (ročníky 2002 – 2001) 

 

C) Hodnocení poháru 

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 

Všichni, kteří se umístí na 21. místě a dále, získávají 1 bod. 

 

 bodové hodnocení platí pro všechny kategorie bez výjimky 

 do celkového hodnocení „poháru“ se započítávají 3 nejlepší výsledky ze 4  závodů 

 závodník, který dokončí všechny 4 závody, získává prémii ve výši 5 bodů 

 při rovnosti bodů v konečném pořadí rozhoduje více prvních, druhých, třetích míst atd. 

 

D) Pravidla poháru 

 rodiče závodníků opouštějí koridor startu na pokyn pořadatelů před startem závodu 

 rodiče mají zakázáno jakkoliv tlačit či podobně pomáhat svému dítěti ve výkonu 

 rodiče mají úplný zákaz pohybu na trati závodu 

 rodiče závodníka z kategorie do 6 let se mohou pohybovat na trati, ale nesmí přitom jakkoliv 

bránit v jízdě ostatním závodníkům 

 porušení „Pravidel poháru“ se trestá diskvalifikací závodníka 



 podání protestu je možné do 15 minut po skončení závodu a se složením kauce 200 Kč 

 

E) Ceny a hodnocení poháru 

 první 3 v každé kategorii získávají poháry a věcné ceny 

 ceny v jednotlivých závodech poháru jsou plně v režii a dle uvážení jejich 

pořadatelů 

 vyhodnocení Chebského pohárku pro děti bude včas vyhlášeno na internetových 

stránkách www.bikeri.cz 

 

F) Kontakty 

 Miroslav Špalek – m.spalek@c-box.cz 

 CK Team Bike Březová – cktbb@seznam.cz  

 Ašští bajkeři – tomas.asstibajkeri@seznam.cz 

 TRI Cheb – stanislav.cabal@seznam.cz  
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