
Ústecký běžecký pohár s Mumií 2016 – propozice 

 

Termíny všech závodů Ústeckého běžeckého poháru s Mumií 2016 

1) 24.04.2016 (neděle) - Ústecká pětka s Mumií – 5km – Svádov (cyklostezka) – součástí 

nesoutěžní dětské běhy 

2) 05.06.2016 (neděle) – Desítka s Mumií kolem Milady – 10km – jezero Milada – součástí 

dětské běhy 

3) 26.06.2016 (neděle) – Ústecká desítka s Mumií – 10km - Svádov (cyklostezka) – součástí 

nesoutěžní dětské běhy 

4) 24.07.2016 (neděle) – Střížovický běh do vrchu s Mumií – cca 1,8km – Střížovický vrch – 

intervalový strat 

5) 27.08.2016 (sobota) – Trmická desítka – 10km – Trmice – součástí dětské běhy 

organizátor závodu: Město Trmice 

6) 03.09.2016 (sobota) - Rychtářská 12°(km) – 12km – Cyklokemp Loděnice – součástí rodinný 

běh a juniorský běh 

organizátor závodu: Pivovar Hotel na Rychtě 

 

7) 23.10.2016 (neděle) – Krosová desítka s Mumií – 10km – Střížovický vrch – kros  

 

 

Bodování poháru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V každém závodu bude bodováno prvních 64 běžců v kategorii, dle rozpisu v tabulce bodování 

poháru 2016. V poháru a každém jeho závodu
1
 jsou bodovány 4 sledované kategorie:  

 

- muži do 49 let  (rok narození 2001 – 1967) 

- muži nad 50 let  (rok narození 1966 a starší) 

- ženy do 44 let  (rok narození 2001 – 1972) 

- ženy nad 45 let  (rok narození 1971 a starší) 

 

O zařazení do příslušné věkové kategorie rozhoduje rok narození.  

Nad rámec bodů získaných za umístění získává každý účastník poháru také bonusové body za účast. 

Běžec, který absolvuje všech 7 závodů poháru, získá navíc 100 bodů, tedy stejný počet, jako kdyby 

jeden závod vyhrál. Rozpis bonusových bodů za účast je uveden v tabulce 

 

Odměny 

 

Věcné ceny za umístění na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích. Po všech závodech 

slosování startovních čísel o věcné ceny. Nejlepší závodníci v celkovém pořadí (ve sledovaných 

kategoriích) obdrží věcné ceny a trofeje. 

 

Registrace na závody 

 

Registrace na závody pořadatele EC Lokomotiva Mumie budou probíhat od 01.02.2016 

prostřednictvím odkazu https://system.sportovniservis.cz/ Registrace bude možná také na místě 

v den závodu za zvýšené startovné. Platba při registraci online – 50 Kč. Platba při registraci na místě – 

100 Kč. Startovné a způsob registrace v případě závodů ostatních pořadatelů budou určeny 

v propozicích těchto závodů a vždy předem uvedeny také zde: 

https://www.facebook.com/eclokomotivamumie 

 

Pořadatel Ústeckého běžeckého poháru s Mumií 2016 

 

EC Lokomotiva Mumie 

Kontaktní osoba:  Jan Kostovič, telefonní číslo: 721 884 061 email: eclm@seznam.cz 

Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně propozic. O případných změnách bude informovat na 

facebookových stránkách závodu: https://www.facebook.com/eclokomotivamumie 

 

Oficiální informační místo - https://www.facebook.com/eclokomotivamumie 

                                                           
1
 V případě závodů poháru pořádaných jinými organizátory než EC Lokomotiva Mumie mohou být vyhlašované 

kategorie odlišné. Do celkového pořadí poháru však budou vždy (i v případě takových závodů) započítány 
výsledky dle sledovaných kategoriích poháru. 
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mailto:eclm@seznam.cz
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Účast v závodech poháru je na vlastní riziko. Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za 

rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost. Pořadatel není 

odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti 

s účastí v závodě nebo jeho sledováním. 

 

Celkové výsledky Ústeckého běžeckého poháru s Mumií 2015 

 
Muži do 49 let: 

Pořadí Body Příjmení Jméno Rok narození 

1 660 Zuda Petr 1984 

2 478 Eliáš Lukáš 1980 

3 432 Procházka Josef 1971 

 

Muži nad 50 let: 

Pořadí Body Příjmení Jméno Rok narození 

1 571 Novák Jaroslav 1962 

2 532 Glier Miroslav 1949 

3 515 Růžička Vladimír 1962 

 
Ženy do 44 let: 

Pořadí Body Příjmení Jméno Rok narození 

1 690 Rusínová Zuzana 1983 

2 473 Pecková Jiřina 1973 

3 401 Vágnerová Veronika 1973 

 

Ženy nad 45 let: 

Pořadí Body Příjmení Jméno Rok narození 

1 630 Vyšatová Marcela 1966 

2 570 Kořínková Marta 1964 

3 333 Ernestová Eva 1963 

 

 

Celková účast:  867 účastníků (počet startujících ve všech závodech poháru) 

 

Účast bez duplicit: 518 účastníků (jedná se o počet účastníků, přičemž pokud se někdo účastnil 

více závodů poháru, je započítán pouze jednou)  

 


