Pravidlá MTB série Považsko - Strážovský Pohár 2019

Zoznam pretekov:

1. kolo:

Dohňany (XCM)

1.6.2019

2. kolo:

Čertov Lazy pod Makytou (XC)

7.7.2019

3. kolo:

Horné Srnie

3.8.2019

4. kolo:

Pružina (XCM)

(XCM)
finále

31.8.2019

Propozície k jednotlivým kolám vypracováva a zverejňuje organizátor príslušného kola.

Kategórie:

Juniori: od 15 r. do 18 r. (ročník 2004-2001)
Juniorky: od 15 do 18 r. (ročník 2004-2001)
Muži A: od 19r. až 29r. (ročník 2000-1990)
Muži B: od 30r. až 39r. (ročník 1989- 1980)
Muži C: od 40r. až 49r. (ročník 1979- 1970)
Muži D: od 50r. a viac (ročník 1969 a viac)
Ženy E: od 19r. až 39r. (ročník 2000- 1990)
Ženy F: od 40r. a viac (ročník 1979 a viac)

Poznámka: Každý organizátor si môže vypísať vlastné kategórie podľa ktorých si vyhodnotí pretek.
Uvedené kategórie sa budú vyhlasovať len v celkovom poradí. Kategórie v pretekoch sledujte v
propozíciách jednotlivých pretekov.

Bodovanie:

XC a maratóny dlhá trať prvých 20 pretekárov v každej kategórii a každý ďalší pretekár až do
posledného miesta získa 1 bod a to nasledovným systémom: 1. 35bodov, 2. 32 bodov, 3. 29 bodov, 4.
26 bodov, 5. 23 bodov, 6. 21 bodov, 7. 19 bodov, 8. 17 bodov, 9. 15bodov, 10. 13 bodov, 11. 11
bodov, 12. 10 bodov, 13. 9 bodov, 14. 8 bodov, 15. 7 bodov, 16. 6 bodov, 17. 5 bodov, 18. 4 body, 19.
3 body, 20. 2 body, 21. 1 bod a každý ďalší pretekár 1bod.
Maratón - krátka trať prvých 15 pretekárov v každej kategórii a každý ďalší pretekár až do posledného
miesta získa 1 bod a to nasledovným systémom: 1. 25 bodov, 2. 22 bodov, 3. 19 bodov, 4. 17 bodov,

5. 15 bodov, 6. 13 bodov, 7. 11 bodov, 8. 9 bodov, 9. 7 bodov, 10. 6 bodov, 11. 5body 12. 4 body 13.
3body 14. 2 body15. 1 bod a každý ďalší pretekár 1bod.
Dohňany dlhá trať sa neboduje!!!

Vyhlásenie výsledkov MTB Považsko - Strážovského pohára:
Vyhlásenie celkových výsledkov prebehne po finálovom kole v Pružine 2.9.2016 2. Víťazom MTB
Považsko - Strážovského pohára sa stáva v každej kategórii pretekár so ziskom najväčšieho počtu
bodov zo 4 pretekov – najhorší výsledok sa neráta (novinka)!!! V prípade rovnosti bodov rozhodne o
celkovom umiestnení lepšie umiestnenie vo finálovom kole.

Vyhlásený bude i absolútny víťaz – Poradie sa vypočíta zo zisku bodov v kategórii + absolútnom
poradí (v XC to bude čas kola). Počíta sa len dlhá trať (resp. stredná trať na maratóne a dlhé kolo v XC
(ak sa ide viac verzii). Absolútny víťaz získa putovný pohár.

Príklad: 1. miesto v kategórii = 35 bodov , 1. miesto absolútne = 35 bodov 35+35=70 – 70 bodov sa
započíta sa do celkového poradia

Základné podmienky účasti pretekárov PSP:
- Dobrý zdravotný stav,
- Prilba
- Dobrý technický stav bicykla,
- Pretekári a pretekárky mladší/šie ako 18 rokov môžu štartovať len so súhlasom zákonného zástupcu,
- Ďalšie podmienky si určí organizátor jednotlivých kôl MTB PSP 2019.
Aktuálne informácie a priebežné výsledky zverejňujeme na webe: http://www.maratonhs.sk/Povazsko-strazovsky-pohar

