
PROPOZICE SOUTĚŽE „POHÁR V TRIATLONU BĚŽCE VYSOČINY“ 
Platnost 13. ročník – rok 2018 
 
A.  Určení soutěže 

Soutěž je určena všem rekreačním, kondičním a ostatním sportovcům, bez ohledu na věk a výkonnost. Soutěže se může 
zúčastnit každý  zájemce. Nemusí být členem žádné sportovní organizace. Do soutěže se není potřeba přihlašovat, do hodnocení je 
zařazen každý, kdo se zúčastní některého závodu v sezóně. 
B.   Pořadatel soutěže 

Soutěž pořádá Běžec Vysočiny z.s. 
Ředitel soutěže: Mgr. Nováková Hotařová Jana, Jihlava, Srázná 4, tel.:  605 787 548, email: jajih@centrum.cz 
Hlavní rozhodčí a řídící soutěže:   Novák Bohumil, 58601 Jihlava, Srázná 4, tel.: 731 480 914, email: 

novak.beh@seznam.cz 

C.   Pravidla soutěže: 
 Soutěž se řídí vlastním soutěžním řádem, který vychází z pravidel triatlonu a rekreačního sportu. Pro každého zájemce je k 
vyzvednutí u pořadatelů.  

Ustanovení těchto propozic vychází ze soutěžního řádu BV a jsou jeho nedílnou součástí. 

D. Hodnocené kategorie a jejich označení:                          
                               

Hlavní kategorie A20 - muži 20 – 39 let (rok nar. 1998 – 1979) 

Kategorie veteránů B40 - muži 40 – 49 let (rok nar. 1978 – 1969) 

 B50 - muži nad 50 let (rok nar. 1968 a méně) 

Kategorie žen C20 - ženy 20 – 34 let (rok nar. 1998 – 1984) 

 C35 - ženy nad 35 let (rok nar. 1983 a méně) 

Kategorie junior A18, 
C18 

- junioři, juniorky 18 – 19 let (rok nar. 1999 – 2000) 

Kategorie dorost D1, D2 - dorostenci, dorostenky 16 – 17 let (rok nar. 2001 – 2002) 

 
E.   Zařazení do kategorie: 
 Každá kategorie se hodnotí samostatně. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na datum. 
Není přípustné přeřazování do kategorie neodpovídající roku narození. U mládeže neplatí výjimky dle roku školní 
docházky. 
F.   Hodnocení jednotlivce: 

Výsledky se hodnotí bodově podle dosažených celkových časů, bez ohledu na počet a pořadí závodníků.  Vítěz kategorie obdrží 
10 bodů, ostatní body podle zpoždění za vítězem v procentech, zaokrouhlené na tisíciny. Za dvojnásobný čas a větší je bodová 
hodnota 0,001. Do závěrečného hodnocení se každému započítávají čtyři nejlepší výsledky. Vyhodnocen je každý účastník aspoň tří 
závodů. Při rovnosti bodů v celkovém pořadí, rozhoduje lepší bodový zisk čtvrtého závodu. Případné ocenění obdrží účastník aspoň 
tři závodů. 

G. Rozpis závodů. 
 Na každý závod jsou vypsány podrobné propozice a rozpis. Všechny závody jsou vypsány pro všechny 
hodnocené kategorie. Vyhlašované hodnocené kategorie pořadatelem nemusí být v souladu s těmito propozicemi. 
H. Organizační opatření. 

Prezence jednotlivých závodů začíná 90 min. a končí 15 min. před startem. Termíny a časový pořad závodů jsou neměnné 
a pevné. Pořadatel má právo vyloučit použití neoprenu. Pokud teplota vody není v souladu z pravidlem triatlonu pro plávání bez 
neoprenu, pořadatel může tuto část nahradit během, nebo zrušit. Jakého-li údaje z jiných zdrojů, které jsou v rozporu s těmito 
propozicemi jsou neplatné.. Pořadatel závodu má právo na úpravu startovného. Vlastní startovní číslo není povoleno. Použití audio 
přehrávačů, rádií a mobilních telefonů závodníkem během závodu není dovoleno. Podrobné informace o Běžci na 

http://bezecvysociny.cz/ 
I.  Podmínky účasti v závodě a v soutěži. 
 Při prezenci každý uvede jméno, příjmení, rok narození. Pro potřebu zpracování výsledků PC technikou, každý 
účastník, nejméně jednou za rok, vyplní prezenční lístek, kde navíc uvede přesné datum narození a příslušnost nebo 
místo bydliště. Na požádání je povinen předložit průkaz totožnosti. 
            Každý jednotlivec svojí prezencí v některém závodě soutěže potvrzuje, že odpovídá za svůj zdravotní stav, je 

schopen absolvovat předepsanou trať, startuje na vlastní nebezpečí, zavazuje se dodržovat pravidla soutěže, dává souhlas 
k případnému mediálnímu zveřejnění své osoby v souvislosti se závodem nebo soutěží a dobrovolně zaplatil startovné. 
J.   Vyhlašování výsledků 
            Při každém závodě se vyvěšují jeho předběžné výsledky. Výsledkové listiny jsou k dispozici na dalším závodě. 
V prostoru prezence je vyvěšováno průběžné pořadí v soutěži. Kompletní výsledky jsou také na výše uvedené 
internetové stránce.  
            Vyhlášení konečného pořadí poháru a ocenění nejlepších bude provedeno na slavnostním shromáždění. Jeho 
plánované místo je Hostinec v Hybrálci. 
            Závodník, který se bez omluvy nedostaví k vyhlášení výsledků a předání cen, ztrácí nárok na získanou cenu. 
Omluva s oznámením zastupujícího se provádí řediteli nebo hlavnímu rozhodčímu. Ten posoudí vážnost a potřebnost 
omluvy a oznámí ji při vyhlašování. Zastupující pak nesmí zaujmout místo na stupních vítězů. 
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          K.  Pořadí a datum konání jednotlivých závodů: 

Poř Dat. Název 
Tratě 
km 

Propozice Pořadatel Místo prezence 
Hod. 
startu 

1. 30.6. Triatlon Kněžice 0,4/26/4 
Cyklo klub 
Kněžice 

https://cykloknezice.cz/ Zámek v Kněžicích 10,00 

2. 28.7. 
Melechovský 
triatlon 

0,4/35/6,5 SK Kožlí http://www.melechov.wgz.cz/  

Pohostinství Na 
Vršku  Kouty Horní 
Paseka 

10,30 

3. 4.8. 
DM Luka nad 
Jihlavou 

0,5/25,5/5,5 SKP Jihlava 
www.kms.cz/triatlon      

http://www.trimi.cz/Drevenak/ 
Náměstí Luka nad 
Jihlavou 

10,00 

4. 11.8. Jihlavský triatlon 0,7/20/5 
Běžec 

Vysočiny 
http://bezecvysociny.cz/ 

Autokempink Pávov 
Jihlava 

12,00 

5. 19.8. 
Triatlon 
Krucemburk 

0,6/20,5/5 
Běžec 

Vysočiny 
http://bezecvysociny.cz/  

Kempink Řeka 
Krucemburk 

11,00 

 
           E. Technická opatření. 
 

organizace jméno telefon mobil email 

CK Kněžice Boudný František  606839360 Frantisek.boudny@seznam.cz.cz 

SK Kožlí Pecha Jiří  777220084 pecha@seznam.cz 

SKP Jihlava Kugler Ivan  603466382 ik@kms.cz 

Běžec Vysočiny Novák Bohumil  721840914 novak.beh@seznam.cz 
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