
Cyklodrak Stříbro  -      STANOVY  2011  

Ag cup 2011Ag cup 2011

Závody zařazené do AG  CUP 2011:
16. 4. Časovka jednotlivce

 7. 5. Ag dutlon-ROAD

29. 5. Nýřanský duatlon (pořadatel Atletclub a AC Trial Plzeň)

11. 6. Cyklomaraton Maršovy Chody (pořadatel Tj Hraničář Částkov)

18. 6. Draci na Ronšperku *)

 2. 7. Výrovský triatlon

 9. 7. ŠUAC-Konstantinovy lázně (pořadatel Sokol Konst. Lázně)

11. 9. MTB duatlon

   Bodové hodnocení:  
 
1. místo.....................40b.
2. místo.....................36b.
3. místo.....................32b.
4. místo.....................29b.
5. místo.....................26b.
6. místo.....................24b.
7. místo.....................22b.
8. místo.....................20b.
9. místo.....................18b.
10.místo....................16b.
11. - 25. místo..............po 1 bodu sestupně

*) Závod Draci na Ronšperku – závod  též do poháru BECKER CUP 2011
Bodování:
 Závodníci budou hodnoceni ve všech závodech Ag Cup 2011.*)
Do celkových výsledků se započítávjí všechny vyhlášené závody.
Do celkového hodnocení se započítávají všechny ukončené závody.
Vítězem AG  CUP 2011 se stává závodník s nejvyšším počtem bodů.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
a) vyšší počet absolvovaných a dokončených závodů
b) vyšší počet lepších umístění
c) lepší umístění ve finálovém závodu MTB duatlon
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*) Závody „Draci na Ronšperku“ je zařazen do poháru Plzeňské amatérské ligy horských kol (dále jen P.A.L.)  
„Beckercup2011“ a závodníci budou hodnoceni v obou soutěžích dle platných stanov jednotlivých pohárů. 
Podobně je tomu u závodu „Ag duatlon-Stříbro“ a „Nýřanský duatlon“,  které budou zařazeny do Západočeského 
poháru v triatlonu a budou tedy též hodnoceny v obou soutěžích dle platných stanov.

Kategorie - dle věku dosaženého v roce 2011:

Muži A        -  (18 – 29 let)
Muži B        -  (30 – 39 let)
Veteráni A  -  (40 – 49 let)
Veteráni B  -  (50 – 59 let)
Veteráni C  -  (59 a starší)
Ženy           -   (18 a starší)
Závodníci mladší 18-ti let (16 – 17 let) se mohou zúčastnit závodů v kategorii „Muži A“ ,Závodníci mladší 18-ti let (16 – 17 let) se mohou zúčastnit závodů v kategorii „Muži A“ ,  
nebo „Ženy“, avšak  jsou povinni doložit písemný souhlas zákonného zástupce!nebo „Ženy“, avšak  jsou povinni doložit písemný souhlas zákonného zástupce!
 
Všeobecná ustanovení:
 Jakákoliv technická a fyzická pomoc závodníkovi se trestá jeho vyloučením ze závodu. Výjimku tvoří  
občerstvení zajišťované doprovodem. 
Technická depa jsou zakázána !
 
Závod končí průjezdem vítěze kategorie cílem a bodují  i  jedinci  se ztrátou kola, pokud jsou na bodovaném 
místě, vyjímku tvoří závody s více disciplínami (duatlon, triatlon) a vytrvalostní závody jako maraton a okruhy 
s pevným počtem kol, kde je závodník povinen absolvovat všechny disciplíny, popřípadě celou délku zvolené  
trasy maratonu a nebo okruhy v daném počtu. Každý závodník může startovat pouze ve své kategorii, do které  
patří dle ročníku narození (věku dosaženého v roce 2011). Měnit kategorii není dovoleno mužům A, mužům B 
a veteránům A, veteránům B a veteránům C. 
Není možný start mužů a veteránů v kategorii žen a naopak. 
*)Závodník,  který  se  zúčastní  závodu  ve  více  kategoriích,  získává  nejen  body  do  celkového  bodového 
hodnocení ve více kategoriích (pokud na ně má nárok), ale i věcné ceny při umístění na stupních vítězů. Při více 
startech na jednom závodě je třeba vyplnit příslušné množství přihlášek, lišících se kategorií a zaplatit za každý  
jednotlivý start startovné.    Toto ustanovení je platné pouze pro závod Draci na Ronšperku, dle platných   
stanov Becker cup 2011
 Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody silničních a horských kol v ČR, 
závody maratonů  a  půlmaratonů  v ČR,  závody  duatlonů  a  triatlonů  v ČR  **).  Každý  účastník  je  povinen 
dodržovat pravidla sinlničního provozu dle platné vyhlášky č.30/2001 Sb., pokud se závod koná na veřejných  
komunikací a za plného provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Používání ochranné přilby je  
povinné! Závodník je povinen dodržovat předepsaná ustanovení a organizační pokyny pořadatelů. Při porušení  
těchto pravidel je pořadatel oprávněn vyloučit  jezdce ze závodu. Závodník, který se nezúčastní vyhlašování  
výsledků ztrácí nárok na výhru. Výhra pak propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel je oprávněn provádět  
případné změny v ustanovení tohoto rozpisu.
**)  výnět  ze  soutěžních pravidel  pro  jízdu  v     háku pro pořádání  intervalových závodů jednotlivce  na   
silnici:  jízda v     háku při intervalovém závodu jednotlivce (časovce) není povolena!  
Závodník, který dojíždí svého soupeře, musí vybočit z jeho směru a dodržovat od něj boční odstup minimálně 2 
m. Po jednom kilometru musí dostižený závodník jet nejméně 25 m za závodníkem, který ho dostihl. Pokud je to 
nutné, musí přikázat rozhodčí závodníkům, kteří se sjeli, aby jeden respektoval boční odstup 2 m a druhý odstup 
25 m.  
a pro pořádání závodů v     triatlonu a duatlonu:  
jízda v     háku při triatlonu, nebo duatlonu může být povolena hlavním rozhodčím!  
Jakákoliv jízda, při které závodník neprojíždí „obdélníkem“ jiného závodníka trvale vpřed je považována za jízdu 
v háku.
Není-li povolena jízda v háku, je stanovena draftingová zóna 3x7m ( měřeno od zadního kola) a je stanovena 
max doba 15s, po kterou smí závodník v této zóně zůstat.
Za jízdu v háku je dále považována jízda za jakýmkoliv motorovým vozidlem ve vzdálenosti menší než 35 m.
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Předjížděný závodník musí po předjetí jiným závodníkem zvolnit a opustit prostor závodníka, který ho předjel.
V závislosti na délce závodu a kategorii závodníků může být jízda v háku povolena, resp. zakázána
Je-li při závodě zakázána jízda v háku, může být závodník, který se ne příliš čistě takové jízdě vyhýbá 
napomenut.
Je-li při závodě zakázána jízda v háku bude závodník, který je přistižen při takové jízdě diskvalifikován.
Závodník nesmí získat výhodu jízdou v háku za vozidly pořadatele, oficiálních činovníků závodu, sdělovacích 
prostředků apod.

<< Závody jsou pořádány pro širokou veřejnost ! >><< Závody jsou pořádány pro širokou veřejnost ! >>
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	Závodníci mladší 18-ti let (16 – 17 let) se mohou zúčastnit závodů v kategorii „Muži A“ , 
	nebo „Ženy“, avšak  jsou povinni doložit písemný souhlas zákonného zástupce!

