
              DÚŠA KAP    2015
         13.ročník        HOBBY   MTB   POHÁRU

13x XC závod na 45min
Blovice - stíhací MTB závod

POŘADATEL : TJ INTERNACIONAL BLOVICE

             oddíl rekreačních sportů    2V BIKERS

           předseda odd.: VRÁTNÍK Petr

Propozice MTB POHÁRU : (d ětské závody viz.samostatné propozice)

1. Závod Dúša kap - Dubí
MÍSTO KONÁNÍ dle termínu jednotlivých závodů
HL. ROZHODČÍ dle termínu jednotlivých závodů
PŘIHLÁŠKY na místě 

(u XC závodů na 45min. Bude určeno místo srazu, zde proběhne před startem
zápis účastníků)

MTB pohár (13 závodů, s vyjímkou stíhacího závodů Dúša kap Blovice) 200,-Kč
nebo jednotlivě á 50Kč (při účasti do 5ti závodů včetně, účast na dalších závodech je zdarma) 

START: mezi 17.-18. h - bude vždy včas upřesněno na www.interblovice.cz
řazení na startu dle absolutního poháru 2014

TRATĚ: 1.-13. závod (okruhy XC v celkové době závodu cca 45min.
14. závod - stíhací MTB (viz samostatné propozice)

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ:
č. datum traťový rozhod čí trať místo srazu čas

1 8.4.2015 Vladimír Houdek Blovice - Dubí hospoda  U nádraží 17:00

2 15.4.2015 Petr Vrátník Víska Víska - na lavce 17:00

3 22.4.2015 Janda Tomáš Chocenice Chocenická velká skála  17:00

4 6.5.2015 Houdek Milan Blovice - Dubí Blovice - hosp. U nádr. 17:00

5 12.5.2015 Vratislav Houdek Kamensko Blovice - hosp. U nádr. 17:00

6 20.5.2015 Houdek Vladimír Dubí Blovice - hosp. U nádr. 17:00

7 10.6.2015 Říhánek Lukáš
8 16.6.2015 Krňoul Vladimír
9 24.6.2015 Bystřický Michal

10 1.7.2015 Houdek Milan
11 14.7.2015 Janda Tomáš
12 21.7.2015 Petr vrátník
13 4.8.2015 Houdek Vratislav

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
Pořadí celého poháru na závěrečném vyhlášení 15.8. v Blovicích. Bude vyhlášen vítěz jednotlivých 
kategorií a absolutní vítěz. Na jednotlivých závodech (1-13) se výsledky nevyhlašují.
Průběžné výsledky poháru a výsledky jedn. závodů na www.interblovice.cz
Stíhací MTB závod Blovice viz. jednotl. propozice

CENY: DÚŠA KAP 2015:  1. v kategorii - pohár (absolutní vítěz - putovní pohár)

stíhací MTB závod (14. závod): - viz samostatné propozice 

BODOVÁNÍ:

8.4.- 4.8.2015
15.8.2014

STARTOVNÉ:



a) do celkového pořadí v poháru se započítávají  4 závody s nejlepším bodovým hodnocením
 + výsledky stíhacího závodu v Blovicích

b) vítězem poháru se stane závodník s nejvyšším počtem bodů

c) při rovnosti bodů u dvou a více závodníků rozhodne o pořadí:
   1. větší počet  ujetých závodů

  2. součet bodů ze všech závodů
  3. lepší umístění ve stíhacím závodě (14. závod)

d) bodová ohodnocení 1.-13. závod, dle počtu startujících:
5-9 startujících

10-14 startujících

15-19 startujících

20 a více startujících

e) bodové ohodnocení 14. závodu - stíhací závod Dúša kap Blovice
pro 50 startujících

 + bonusové body za umístění v časovce (1. část stíhacího závodu)

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




