
              DÚŠA KAP    2012
         10.ročník        HOBBY   MTB   POHÁRU

   10 - 11.8.2012
Blovice - Víska - Chocenice - Kamensko

POŘADATEL : TJ INTERNACIONAL BLOVICE

             oddíl rekrea čních sportů    2V BIKERS

           předseda odd.: VRÁTNÍK Petr
Propozice:

MÍSTO KONÁNÍ Blovice - cihelna 

REGISTRACE, STARTOVNÉ: do 30.6.2012  500 Kč

v místě a čase
konání 500 Kč

200 Kč doprovod večeře, občerstvení

PREZENTACE pá 10.8.2012. od  17:00     do 20:00 Blovice - cihelna
so 11.8.2012. od    7:00     do  8:00

START: so 11.8.2012.  8:00 MTB pohár 
 9:00 XC Víska
12:00 bikecross - Chocenice
13:30 XC Žákava
15:30 časovka jednotlivců -Dubí
10:00 závod pravidelnosti - Blovice cihelna

Doprovodný program: místo: bike camp Blovice cihelna
UVÍTACÍ PARTY pá 10.8.2012. po prezentaci

AFTERPARTY so 11.8.2012. 

Popis jednotlivých disciplín:

MTB POHÁR:

V 8:00 společný odjezd po ose do Vísky (18,5  km). Závod XC (12km). Přejezd do Chocenic 
na Velkou skálu (16,5 km). Bikecross 1,5 km -měřený úsek (součást časovky). Přejezd do
Kamenska (7km). Závod XC (16km). Přejezd do Blovic (3km). Časovka cihelna - Dubí 
 - měřený úsek (5 km).

1, XC: Víska
3 okruhy o celkové délce 12km. Jede se pouze jako součást poháru.

MTB pohár, bikecross+časovka, XC Kamensko 16km, závod 
pravidelnosti 

 v ceně triko, dárek, občerstvení, večeře
nápoj
 v ceně startovného občerstvení, večeře
(bez trika a dárku)

Po ukončení závodu proběhne občerstvení - večeře, v 19:00 vyhlášení výsledků dále 
afterparty, občerstvení a pivo je v ceně startovného

zahrnuje 3 závody (XC Víska, bikekross+časovka, XC Kamensko) + přejezd mezi disciplínami 
po ose.



2a, Bikecross: Chocenice - Velká skála (1.část časovky)
Technický úsek délky cca 1,5 km. Po seznámení jedna měřená jízda. Ve vybraném úseku

intervalech od 1. dle průběžného pořadí poháru.
Jede se jako součást poháru i jako samostatný závod.

3, XC: Kamensko

2b, časovka jednotlivců: cihelna - Dubí (2.část časovky)
Jeden okruh na Dubí o délce 5 km. Startuje se v cihelně v 1min. intervalech od posledního
po prvního z průběžného pořadí poháru. Jede se jako součást poháru i jako samostatný 
závod.

4, pravidelnost
2 okruhy o délce 2 km s časovým limitem + krátký orientační závod. Jede se pouze jako
samostatný závod.

Hodnocení jednotlivých disciplín, kategorie

1, XC: Víska  /MTB pohár/
Vítěz : body = počet startujících, dále sestupně (poslední získá 1bod) + bonus body za
umístění (1.-50b, 2.-40b, 3.-32b, 4.-25b, 5.-20b, 6.-16b, 7.-13b, 8.-11b, 9.-9b, 10.-7b,
11.-5b, 12.-4b, 13.-3b, 14.-2b, 15.-1b)
kategorie :
                  M - muži M0  (ročník 1983 a mladší)

M1  (ročník 1973 - 1982)
M2  (ročník 1963 - 1972)
M3  (ročník 1962 a starší)

2, časovka jednotlivců - 2 části /MTB pohár/
Pořadí určí součet časů z bikecrossu (2a,) a časovky cihelna - Dubí (2b,). V případě časové
shody rozhoduje o pořadí menší počet trestných bodů z vybraného úseku bikecrossu
(1x šlápnutí = 2tb, sestoupení = 10tb; 5 a více šlápnutí bezprostředně za sebou počítáno
jako sestoupení).
Vítěz : body = počet startujících, dále sestupně (poslední získá 1bod) + bonus body za
umístění (1.-50b, 2.-40b, 3.-32b, 4.-25b, 5.-20b, 6.-16b, 7.-13b, 8.-11b, 9.-9b, 10.-7b,
11.-5b, 12.-4b, 13.-3b, 14.-2b, 15.-1b)
kategorie :
                  M - muži M0  (ročník 1983 a mladší)

M1  (ročník 1973 - 1982)
M2  (ročník 1963 - 1972)
M3  (ročník 1962 a starší)

2, časovka jednotlivců - 2 části /samostatný závod/
Pořadí určí součet časů z bikecrossu (2a,) a časovky cihelna - Dubí (2b,) s připočtením
trestných vteřin z vybraného úseku bikecrossu 
(1x šlápnutí = +2s, sestoupení = +10s;  5 a více šlápnutí bezprostředně za sebou počítáno
jako sestoupení). V případě časové shody rozhoduje o pořadí menší počet trestných vteřin.
kategorie : CM - muži do 50-ti let

                  Z - ženy

udělovány trestné body (vteřiny) za šlápnutí nebo sestoupení z kola. Startuje se v 1min.

2 okruhy o celkové délce 16km. Jede se jako součást poháru i jako samostatný závod.

                  Z - ženy



CM50 - muži nad 50 let
CZ - ženy

3, XC: Kamensko  /MTB pohár/
Vítěz : body = počet startujících, dále sestupně (poslední získá 1bod) + bonus body za
umístění (1.-50b, 2.-40b, 3.-32b, 4.-25b, 5.-20b, 6.-16b, 7.-13b, 8.-11b, 9.-9b, 10.-7b,
11.-5b, 12.-4b, 13.-3b, 14.-2b, 15.-1b)
kategorie :
                  M - muži M0  (ročník 1983 a mladší)

M1  (ročník 1973 - 1982)
M2  (ročník 1963 - 1972)
M3  (ročník 1962 a starší)

3, XC: Kamensko  /samostatný závod/
Start současně s MTB pohárem.
kategorie : XM - muži do 50-ti let

XM50 - muži nad 50 let
XZ - ženy

4, pravidelnost  /samostatný závod/
Vítězem se stane závodník s nejnižším počtem bodů - viz samostatné propozice
kategorie : PM - muži do 50-ti let

PM50 - muži nad 50 let
PZ - ženy

Hodnocení MTB poháru

O vítězi MTB poháru rozhoduje vyšší počet bodů ze všech závodů (XC Víska + časovka
jednotlivců + XC Kamensko).
V případě rovnosti bodů rozhoduje:
1. počet trestných bodů z bikecrossu
2. nižší součet jednotlivých umístění (pořadí v závodě)
3. celkový součet časů z jednotlivých závodů

Ceny

MTB pohár : první tři závodníci v každé kategorii (M0, M1, M2, M3, Z)
                     /pohár, medaile, diplom/
                     absolutní vítěz poháru  /pohár/
                     vítězové kategorií M0, M1, M2+M3  /putovní pohár/
                     PUTOVNÍ POHÁR TRVALE ZÍSKÁ VÍTĚZ TŘÍ ROČNÍKŮ

časovka jednotlivců, XC Kamensko, pravidelnost : první tři v každé kategorii
                                                                                  /medaile, diplom/

PODMÍNKY        :       Ochranná p řilba je povinná. Závod se jede za plného silni čního provozu,
                                   účastníci jedou na vlastní nebezpe čí. Pořadatel nehradí škody na zdraví
                                   a majetku vznikl é účastník ům v souvislosti se závodem.
INFORMACE  :    PETR VRÁTNÍK  -  777 269 893,   VRATISLAV HOUDEK  -  724 027 801

                  Z - ženy




