B ìže c
Po d b l a n i c ka
GEUS
JUNIOR CUP 2017
Seriál 5 bìžeckých závodu pro dìti do 15 let
Karlovský kopcovák
Zruèský májový bìh
Konopišská desítka
Benešovský Bìžecký Festival
Bìh zámeckým parkem

1.kvìtna
14.kvìtna
18.èervna
10.záøí
1.øíjna

Kategorie

Benešov
Zruè n./Sáz.
Konopištì
Benešov
Vlašim

(www. benesov-beh.cz)
(www.zrucskymajovybeh.cz)
(www.benesov-beh.cz)
(www.benesov-beh.cz)
(www.atletikavlasim.cz)

(kluci a holky zvláš)

Pøedžáci (6 – 7 let; roè. 2010 – 11)
Minižáci (8 – 9 let; roè. 2008 – 09)
Nejmladší žáci (10 – 11 let; roè. 2006 – 07)

Mladší žáci (12 – 13 let; roè. 2004 – 05)
Starší žáci (14 – 15 let; roè. 2002 – 03)

Pravidla a hodnocení
Do koneèného hodnocení se zapoèítává všech pìt závodù. Není možné startovat v jeden den ve více kategoriích. V každém závodì
bude hodnoceno 1. - 20. místo sestupným bodováním (20 - 1 bod), 4. závod (Benešovský Bìžecký Festival) je vyhlášen jako Mistrovství
Podblanicka a bude hodnocen za 1. - 40. místo sestupným bodováním (40 - 1 bod). V 5. závodì (Bìh zámeckým parkem) bude
udìlena dvojnásobná porce bodù (40 - 2 body).
V pøípadì rovnosti poètu bodù rozhoduje:
1. Vyšší poèet dokonèených závodù
2. Lepší umístìní na Mistrovství Podblanicka
3. Lepší umístìní v 5. závodì
4. Poèet lepších umístìní

Ceny a odmìny
Ceny na jednotlivých závodech budou udìleny dle možností jejich poøadatelù. Vítìzové Mistrovství Podblanicka obdrží mistrovský dres.
Pøi závìreèném vyhlášení, které se uskuteèní pøi posledním závodì ve Vlašimi pøípadnì pøi vyhlášení dospìlých kategorií Bìžec
Podblanicka, obdrží závodníci na 1. - 3. místì poháry a diplomy a na 4. - 6. místì diplomy.

www.benesov-beh.cz • www.bezecpodblanicka.cz
ing. Jan Mayer – tel. 603 255 592, e-mail: mayer52@seznam.cz • Zdenìk Rada – tel. 602 347 224, e-mail: unirealitni@seznam.cz
Ivan Cinka – tel. 737 916 230, e-mail: i.cinka@seznam.cz
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Kopcovák
27. Karlovský

