POHÁR KARLOVARSKÉHO KRAJE V TRIATLONU 2019
1) Statut soutěže
Závody seriálu Poháru Karlovarského kraje v triatlonu (PKKT) jsou otevřené, to znamená, že se
může zúčastnit každý dle pravidel Poháru Karlovarského kraje v triatlonu (dále jen PKKT).
Hodnoceni jsou všichni závodníci bez ohledu na krajovou příslušnost klubu, či místo bydliště. Byly
vybrány z nabídky závodů jednotlivých pořadatelů tak, aby plně uspokojily potřebu nejširší
sportovní veřejnosti v Karlovarském kraji a sloužily k podpoře a popularizaci výkonnostních a
rekreačních forem triatlonu. Vyhlašovatelem poháru je USK Akademik z.s.
2) Soutěžní výbor
Soutěžní výbor si stanovuje pořadatel. Ředitel daného závodu (pořadatel) určuje pravidla závodu a
rozhoduje o případných protestech a sporech. Každý jednotlivý závod se jede výhradně za
podmínek a pravidel pořadatele.
3) Kategorie PKKT 2018
Do poháru se není třeba registrovat, hodnocen bude každý účastník závodů zařazených v seriálu.
Muži I.

M1

(14 - 19 let)

2005 - 2000

Muži II.

M2

(20 - 39 let)

1999 - 1980

Muži III.

M3

(40 - 49 let)

1979 - 1970

Muži IV.

M4

(50 a více let)

Ženy I.

Z1

(14 - 19 let)

2005 - 2000

Ženy II.

Z2

(20 - 39 let)

1999 - 1980

Ženy III.

Z3

(40 a více let)

1979 a starší

1969 a starší

4) Bodování

4) Určení pořadí v PKKT
Všechny kategorie:

1. 100,

2. 95, 3. 92, 4. 90, 5. 89

a dále až do 1 bodu

Pořadí jednotlivců v závodě je dáno pořadím v cíli po schválení výsledků SV. Body za výsledky v
jednotlivých závodech jsou přiděleny podle pořadí ve výsledkové listině a to pouze závodníkům,
kteří dokončí závod.
Do celkového bodování PKKT jednotlivců jsou započítány nejlepších výsledky z celkového počtu
uskutečněných a klasifikovaných závodů dle následující tabulky:

/3 z 5/ /4 ze 6/ /5 ze 7/6 z 8/7 z 9 závodů.
O celkovém pořadí v PKKT jednotlivců rozhoduje nejvyšší bodový zisk v započítávaných
závodech. Při rovnosti bodů rozhoduje nejvyšší bodový zisk v jednotlivém závodě.
5) Zrušení závodu
Zrušení jednotlivých závodů je v kompetenci každého pořadatele. Za zrušený závod může
organizátor PKKT zařadit závod jiný, musí tak učinit ale minimálně 14 dní před startem daného

závodu.
6) Protesty
Protesty v jednotlivých závodech je možné podávat za podmínek pořadatele.
Protesty na zpracování průběžných nebo celkových výsledků PKKT a možných chyb v nich se
podávají výhradně písemnou formou (elektronicky nebo poštou) na adresu USK Akademik z.s..
Protesty je možné podávat nejpozději do 14 dnů od zveřejnění konečné výsledkové listiny se
započítanými body ze všech závodů, zařazených do PKKT.
7) Vyhlášení výsledků
Slavnostní vyhlášení výsledků Poháru Karlovarského kraje v triatlonu 2019 proběhne za účasti
sponzorů. Přesný termín a místo slavnostního vyhlášení bude včas zveřejněno na www.uskakademik.cz a na www.bikeri.cz.
V každé kategorii budou vyhlášeni první tři závodníci/závodnice za předpokladu, že se
zúčastnili alespoň tří závodů.
8) Informace pro závodníky
□ každý závodník je povinen dbát pokynů pořadatele závodu
□ závody se jedou za podmínek pořadatele daného závodu
□ každý závodník se závodu účastní na vlastní nebezpečí
□ závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu

