
   

Pravidla pro Pohár běžců Kladenska a Rakovnicka pro rok 2023 
 

1. Do poháru se započítávají výsledky z těchto závodů: 
 
- Zimní běh 14.1. - Libečovská 14 8.7. 
- Svatojánský běh 4.2. - Halda Tuchlovice 12.7. 
- Těškovský okruh 11.3. - Rozdělovský čtvrtmaratón  2.8. 
- Unhošťský maratón 19.3. - Mšecká sedmička  5.8. 
- Narozeninová 5 24.3. - Rakovnická 15 27.8. 
- Cross Rösslera-Ořovského 13.4. - NS běh - memoriál Vildy Šubrta 13.9. 
- Dračí studánka 15.4. - Kladenský maratón 16.9. 
- Běh o krušovický soudek 30.4. - Neumanova stezka 28.9. 
- Memoriál Huberta Šuláka 1.5. - Kladenská hodinovka 10.10. 
- Kačický lesní běh 7.5. - Jesenický Surovec 22.10. 
- Běh Lapákem 20.5. - Lhotecká Kaštanka 4.11. 
- Běh osvobození (Lišany) 27.5. - Závod dvojic 11.11. 
- Rozkvetlá Kaštanka 3.6. - Slánské běhy   25.11. 
- Běh na Velký vrch 13.6. - Čertovská 5 2.12. 
- Žehrovický Kalspotkros 21.6. - Vánoční běh  26.12. 
- Třtická punčocha 1.7.    

Aktuální informace jsou na: www.maratonkladno.cz  

1. Každému závodníkovi se započítávají body za nejlepší umístění v 50 procentech uskutečněných 
závodů (zaokrouhleno dolů) plus 3 nejlepší umístění v dalších závodech. 
Např. 32 závodů - 19 bodovaných, 23 závodů - 14 bodovaných. V případě zrušení některého výše 
uvedeného závodu se pořadatel bude snažit nahradit jej alternativním způsobem. 

2. Zúčastnit se mohou běžci s trvalým pobytem v regionech Kladno a Rakovník nebo ti, kteří závodí   
za oddíly z těchto regionů. V průběhu ročníku pouze stejná příslušnost. 

3.  Do hodnocení se započítávají pouze výsledky běžců uvedených v bodě 2. 

4.  Výsledky se vyhlašují v těchto kategoriích: 
A muži do 39 let  ročník narození 1984 a mladší  
B  muži 40 až 49 let ročník narození 1974 - 1983  
C  muži 50 až 59 let ročník narození 1964 – 1973  
D  muži 60 až 69 let ročník narození 1954 - 1963   
E  muži 70 a více let ročník narození 1953 a starší  
F  ženy do 34 let ročník narození 1989 a mladší  
G  ženy 35 až 44 let ročník narození 1979 – 1988  
H  ženy 45 až 54 let ročník narození 1969 - 1978  
I   ženy 55 a více let ročník narození 1968 a starší  

5. Bodové hodnocení je následující:  
1. místo - 16 bodů, 2. místo - 14 bodů, 3. místo - 13 bodů, atd. až 15. místo 1 bod.  

6. Při rovnosti bodů dvou nebo více závodníků (v závěrečném sčítání) rozhoduje větší počet  
    nejlepších umístění v jednotlivých závodech (tj. prvních, druhých a případně dalších umístění). 

7. Vyhlášení výsledků proběhne po skončení Zimního běhu v Kladně (leden 2024). 

8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže závody, které nedodrží výše zmíněná pravidla, pří-
padně upravit pravidla dle aktuální situace. 
 


