Ústecký krosový pohár 2017
Jedná se o běžecké závody v blízkém okolí Ústí nad Labem: Pohár zahrnuje jak závody s delší
či kratší tradicí, tak i běhy zcela nové. Účastníci se tak dostanou také do míst, která ani mnozí Ústečané
neznají… A dá se očekávat, že i příště budeme hledat a nacházet opět nové trasy. (Bohužel ale stále
platí: Někde snad nenápadná, v posledních letech - a už i desetiletích - však permanentní „privatizace
krajiny“ naši svobodu volně se rozběhnout omezuje stále víc…)
První 3 závody se uskuteční v zimě a předjaří (kdy je v termínovce méně běhů), zbývající
běhy pak od dubna do října.

Systém bodování: Boduje prvních 40 běžců a prvních 40 běžkyň (muži a ženy zvlášť); veteráni si
získané body přenášejí do svých kategorií.
Do závěrečného hodnocení se počítá 7 nejlépe obodovaných běhů, z celkového počtu 11 závodů.
1. místo …70 bodů

11. …. 40 bodů

21. …. 20 bodů

2. ………. 67

12. …. 38

22. …. 19

3. ………. 64

13. …. 36

23. …. 18

4. ………. 61

14. …. 34

- a každý další vždy o 1 bod méně, tj.

5. ………. 58

15. …. 32

39. ….. 2 body

6. ………. 55

16. …. 30

40. ….. 1 bod

7. ………. 52

17. …. 28

8. ………. 49

18. …. 26

9. ………. 46

19. …. 24

10. …….…43

20. …. 22

Kategorie: - muži do 39 let, - muži 40 - 49 let, - muži od 50 let; - ženy do 39 let, - ženy od 40 let.
Kategorie v jednotlivých závodech mohou být vymezeny odlišně.
Startovné (nemusí se týkat závodů jiných pořadatelů): 40 Kč.
Vyhlášení vítězů Poháru proběhne pravděpodobně v termínu prvního závodu dalšího ročníku (tj.
v lednu 2018).
Ceny pak bude možno vyzvednout si ještě v náhradním termínu (- bude včas oznámen).
Ceny: V jednotlivých závodech –

- věcné ceny (vč. dárkových poukazů) pro první 3 v kategoriích, v Běhu pro Střížák též prémie
za traťové rekordy a tombola.
Za konečné pořadí v Poháru –
- finanční ceny v hodnotě 20.600 Kč (pro 6 nejlepších žen, 6 nejlepších mužů, 3 nejlepší
v každé veteránské kategorii), poháry pro nejlepšího muže/ženu.
Rozpis cen: Muži: 2.000 – 1.500 – 1.100 – 900 – 700 – 500 Kč;
ženy: 2.000 – 1.500 – 1.100 – 900 – 700 – 500 Kč;
veteránské kategorie: 1.000 – 800 - 600 Kč.
V případě předního umístění veteránského běžce i v absolutním pořadí se finanční odměny sčítají.

Pořadatelé – Vladimír Růžička a Jaroslav Sova (USK PROVOD Ústí n. Labem),
ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Ústí n. Labem

Děkujeme za sponzorskou podporu atletickému klubu USK PROVOD Ústí n. Labem
i za mediální podporu webu www.primabehy.cz

Dotazy, připomínky adresujte na vlruzicka@centrum.cz , tel. 605 138 376 ; jsul@seznam.cz

