Soutěžní řád TRBP

Soutěžní řád Třebíčského běžeckého poháru
1. Úvod
 Soutěžní řád je závazný pro všechny pořadatele závodů zařazených do Třebíčského
běžeckého poháru (dále TRBP).
 Závod, u něhož pořadatelé tento řád nedodrží, může být ze soutěže TRBP vyloučen a
jeho výsledky nebudou do celkového hodnocení započteny.
 Pořadatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu soutěžního řádu, jeho dodržování
není nijak právně vymahatelné.
2. Určení soutěží
 Soutěže TRBP jsou určeny pro všechny vyznavače vytrvalostních sportů, zvláště
kondičního běhání, ale i pro další sportovce, bez ohledu na věk a výkonnost a
provozovaný sport.
 Cílem soutěží a závodů je rozvoj masového a rekreačního sportu.
 Zúčastnit se mohou registrovaní i neregistrovaní členové tělovýchovných organizací a
ostatní zájemci, bez omezení.
 Do soutěží se není potřeba přihlašovat, do hodnocení je zařazen každý, kdo se zúčastní
aspoň jednoho závodu v příslušné sezóně. Vyhodnocen je každý účastník nejméně tří
závodů v sezóně.
3. Pořad soutěže
 Do soutěže TRBP je v dané sezóně zařazen předem schválený počet závodů. V sezóně
2020 se jedná o 14 závodů.
 Propozice každého závodu jsou nedílnou součástí tohoto soutěžního řádu.
4. Propozice soutěže a závodů
 Termíny a časový pořad závodů jsou neměnné a pevné. Právo na změnu dne konání je
ale zachováno. Datum konání závodu lze změnit jen z důvodu vnějších vlivů (politická
situace, klimatická katastrofa apod.)
Termín, místo a hodina startu každého závodu je zveřejněna:
 v propozicích soutěže, kterou obdrží každý závodník,
 na internetových stránkách http://www.trebicskybezeckypohar.eu
 příp. v celostátní Termínovce běhů mimo dráhu vydané SOBZ, na internetových
stránkách www.behy.cz,
 pořadatelé jednotlivý závodů mohou mít vydané vlastní propozice distribuované
pořadatelem, nebo umístěné na jeho vlastních internetových stránkách.
5. Prezence a startovní čísla
 Prezence začíná cca 60 minut a končí 15 minut před startem.
 Je doporučeno provádět prezenci pomocí výpočetní techniky.
 Prezenční (výsledková) listina musí obsahovat: příjmení, jméno, příslušnost a místo
organizace (nebo místo bydliště), rok narození, startovní číslo, docílený čas.
 Prezentovaný závodník je povinen na požádání zapisovatele předložit průkaz totožnosti s
podobenkou.
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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.



Každý závodník má zaručeno, že uvedené údaje v prezenci slouží pouze pro vnitřní
potřebu TRBP a nebudou poskytovány třetím stranám.
Vydané startovní číslo se připevní na oděv na přední horní polovinu těla. Nesmí být nijak
přehýbáno a zmenšováno či zakrýváno. Pro připevnění je možno použít také pružných
pásků.
Použití vlastního startovního čísla není dovoleno.




6. Lékařské prohlídky
 Potvrzení o zdravotní prohlídce se nevyžaduje.
 Každý účastník startující v závodě soutěže startuje na vlastní nebezpečí. Svoji prezencí v
závodě potvrzuje, že odpovídá za svůj dlouhodobý i momentální zdravotní stav a že je
schopen absolvovat předepsanou trať. U mládeže do 18 let má odpovědnost jeho
zákonný zástupce.
 Doporučuje se každému si svůj zdravotní stav nechat zkontrolovat u svého lékaře s
upozorněním na svou účast na závodech. Každé dva roky je na kontrolu zdravotního
stavu bezplatný nárok.
7. Zařazení do kategorie
 Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na den
narození.
 Není přípustné zařazení do jiné věkové kategorie neodpovídající roku narození.
Závodníci, kteří nedodrží toto ustanovení, nebudou hodnoceni ani v daném závodě, ani
jim nebudou počítány body do Poháru.
 Žáci a žákyně jsou v soutěži hodnoceni dle níže uvedených kategorií.
8. Hodnocené kategorie
Rozdělení kategorií vychází z pravidel lehké atletiky.
Kategorie
Označení
Věk
Hlavní kategorie
A
muži 18 - 39 let
Kategorie veteránů
B40
muži 40 – 49 let
B50
muži 50 – 59 let
B60
muži 60 – 70 let
B70
muži 70 let a starší
Kategorie žen
C
ženy 18 - 34 let
C35
ženy 35 – 44 let
C45
Ženy 45 let a starší
Kategorie dorostu
D1
dorostenci 16 – 17 let
D2
dorostenky 16 – 17 let
Žáci
Starší žáci
Starší žákyně
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Ročníky narození*)
1982 – 2003
1972 – 1981
1962 – 1971
1952 – 1961
1951 a starší
1987 – 2003
1977 – 1986
1976 a starší
2004 – 2005
2004 – 2005
2006 – 2007
2006 – 2007

Soutěžní řád TRBP

Přípravka

Mladší žáci
Mladší žákyně
Starší přípravka
Mladší přípravka

Kluci
Holky
Kluci
Holky

Rodiče s dětmi**)
*)
Pozn.: uvedené ročníky narození jsou platné pro rok 2021.
**)
Pozn.: kategorie pro Rodiče s dětmi nemusí být vypsána.


2008 – 2009
2008 – 2009
2010 – 2011
2010 – 2011
2012 a mladší
2012 a mladší
2014 – 2015

Pořadatelům se doporučuje uspořádat závody i pro žákovské kategorie a u běžeckých
závodů delších jak 11 km i závod pro dospělé na trati kratší pro tzv. kategorii příchozí.

9. Tratě
 Každá uvedená kategorie (viz výše) je samostatně hodnocena. Všechny uvedené
kategorie mužů v běžeckých závodech musí mít předepsanou stejnou trať. Všechny
uvedené kategorie žen v běžeckých závodech musí mít předepsanou stejnou trať.
 Dle uvážení pořadatele pro kategorie žen, dorostu a veterány nad 70 let volit přiměřeně
kratší tratě (4 – 6,5 km).
 V propozicích závodu musí být uvedeno, která z tratí bude započítána do TRBP pro
mužské, ženské či dorostenecké kategorie.
 Tratě jsou značeny na zemi barvou, pevnými barevnými značkami a barevnými fábory.
Pro větší přehlednost se může použít koridorů označených barevnými pásky nebo
kužely.
 Při souběhu více barevně odlišených tratí, jejich společné označení je vždy na jednom
místě.
 Na trati mohou být označené vzdálenosti v km.
10. Start
 5 minut před startem jsou závodníci vyzváni k postavení na startovní čáru. Výzvu je
vhodné opakovat.
 Vrchní rozhodčí závodu má právo upřednostnit v postavení na startovní čáře závodníky s
vyšší výkonností, nebo podle věkové kategorie.
 Před startem je podán krátký výklad tratě s upozorněním na místa tratě s potřebnou
zvýšenou opatrností.
 Před vlastním startem jsou závodníci vyzváni k zaujmutí startovní pozice oslovením
"Připravte se".
 Start je proveden výstřelem ze startovací pistole nebo výzvou "Start".
11. Závodník v závodě
 Závody probíhají podle pravidel atletiky.
 Závodník dodržuje pokyny pořadatelů. Má řádně připevněné startovní číslo zepředu.
 Závody probíhají na veřejných komunikacích za plného provozu. Závodník proto
dodržuje pravidla silničního provozu. Pohybuje se po levé straně vozovky. Rychlejší
závodníci předbíhají pomalejší vpravo. Není přípustné si vynucovat uvolnění dráhy a
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také její dobrovolné uvolňování. Při odbočování vpravo je nutno počítat s provozem
vozidel. Na těchto místech je vhodné pořadatelem zajistit dohled.
Pravidlo 144, čl. 2 pravidel LA zakazuje během závodu použití audio přehrávačů, rádií a
mobilních telefonů závodníkem. Na porušení je rozhodčím závodník upozorněn a při
opakování porušení je vyloučen ze závodu.
Pokud závodník ukončí závod předčasně, je nutno toto oznámit hlavnímu rozhodčímu
nebo časoměřičům v cíli.
Závodník po proběhnutí cílem sundá a odevzdá startovní číslo. Je zakázán jakýkoli pohyb
na trati s připevněným startovním číslem po závodě.

12. Hodinovka
 Po celou dobu hodinovky musí závodník setrvat na dráze.
 Závodníci se pohybují při levém okraji dráhy. Rychlejší předbíhají pomalejší zásadně
vpravo. Není přípustné si vynucovat uvolnění dráhy a také její dobrovolné uvolňování.
 Závodník nesmí závod přerušit. Může přejít do chůze. Úprava výstroje a podávání
vlastního občerstvení je povoleno, odchylně od pravidel LA. Provádí se na vnějším okraji
dráhy ve vymezeném prostoru. Podávající osoba nesmí vstupovat do dráhy. Při
občerstvování se může závodník pohybovat, ale pouze ve vnější dráze. Musí být vždy z
činnosti závodníka patrné, že má v úmyslu pokračovat v závodě.
 Hodinovka je ukončena dvěma výstřely ze startovací pistole. Výstřely mohou být
nahrazeny hlášením rozhlasovým zařízením. První jednoduchý výstřel označuje poslední
minutu závodu. Druhý dvojitý výstřel závod ukončuje. Rozhlasem závod ukončen
hlášením "Stop, zastavte".
 Po ukončení závodu setrvá závodník na místě do příchodu rozhodčích,
zaznamenávajících vzdálenost posledního kola. Je dovoleno, odchylně od pravidel LA,
místo setrvání položit za vnitřní okraj dráhy startovní číslo.
13. Občerstvení
 Po každém závodě je doporučeno minimální občerstvení (šťáva s vodou).
 Na závodech delších jak 10 km, pokud to klimatické podmínky vyžadují, jsou po 5 km
občerstvovací stanice s pitnou vodou.
 Na závodech je dovoleno, odchylně od pravidel LA, podávat vlastní občerstvení. Podává
se na vhodných místech na okraji tratě, bez omezování ostatních závodníků.
14. Výsledky a protesty
 Po skončení závodu jsou vyvěšeny předběžné výsledky v místě cíle.
 Protest proti výsledkům závodu, nebo k diskvalifikaci jiného závodníka, je možno podat
vrchnímu rozhodčímu závodu nebo hlavnímu rozhodčímu soutěže ústně do 15 min. po
vyvěšení výsledků. Jejich následné rozhodnutí v časové lhůtě nejvíce jeden týden je
konečné.
 Proti výsledkům soutěže je možno podat protest jen písemnou formou nebo emailem k
hlavnímu rozhodčímu soutěže v průběhu sezóny, nejdéle deset dní po posledním
závodě.
 Opravnou připomínku k údajům ve výsledkových listinách lze podat jen k hlavnímu
rozhodčímu soutěže písemnou formou nebo emailem po celou sezónu.
 Opravnou připomínku k údajům v konečných výsledcích je možno podat kdykoli
hlavnímu rozhodčímu soutěže písemně nebo emailem.
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15. Vyhlášení výsledků
 Pokud se provádí vyhlášení výsledků závodu, musí být toto uvedeno v rozpise závodu.
 Závodníci, kteří se bez omluvy neúčastní vyhlášení výsledků a rozdílení cen, ztrácejí
nárok na získanou cenu.
 Omluva z přítomnosti u vyhlášení výsledků se provádí u ředitele nebo hlavního
rozhodčího závodu. Ten pak posoudí oprávněnost omluvy a oznámí ji přítomným
vyhlašování.
 Za omluveného závodníka přebírá ocenění předem oznámený zástupce. Ten pak při
přebírání nesmí zaujmout místo jako vyhlašovaný závodník.
16. Diskvalifikace a disciplinární řízení
 Každý závodník, který přeruší závod a nemůže pokračovat dále, odevzdá sám nebo
prostřednictvím jiné osoby startovní číslo vrchnímu rozhodčímu závodu. Závodník je pak
označen ve výsledkové listině jako NF.
 Při porušení pravidel nebo soutěžního řádu může být závodník vyloučen ze závodu
vrchním rozhodčím. Ten se přitom řídí buď vlastním zjištěním nebo upozorněním
činovníka nebo i jiného závodníka. Při posuzování může žádat vysvětlení nebo provést
konfrontaci. Takto vyloučený závodník je ve výsledkové listině označen DF.
 Vyloučení závodníka ze soutěže je možné při hrubém porušení zásad fair play (alkohol,
drogy, fyzické nebo hrubé slovní napadení činovníka nebo závodníka, zcizení věcí při
závodě apod.)
 Vyloučený závodník není potom klasifikován v soutěži a jeho výsledky v příslušné sezóně
jsou škrtnuty.
17. Výsledkové listiny
 Doporučuje se zpracovávat výsledkové listiny pomocí výpočetní techniky.
 Výsledky jednotlivých závodů jsou předány k započtení bodového zisku do soutěže TRBP
v elektronické formě, a to ve formátu xls.
 Výsledky jsou uvedeny na internetu – http://www.trebicskybezeckypohar.eu, případně
na webových stránkách pořadatele závodu.
18. Hodnocení jednotlivce v závodě
 Dosažené výkony v hodinovce se zaokrouhlují na celé metry. Rovnost výkonů dvou
závodníků není přípustná.
 Dosažené časy v jednotlivých závodech se přepočítávají na body v hodnotách 10 až
0,001 bodů. Každá kategorie je hodnocena samostatně, podle nejlepšího času
dosaženého v kategorii. Body se zaokrouhlují na tři desetinná místa.
 Bodový zisk v jednotlivém závodě je určen zpožděním v procentech za vítězem, bez
ohledu na počet a umístění účastníků závodu, přičemž vítěz získává 10 bodů, závodník s
časem dvojnásobným a více než má vítěz, 0,001 bodů. Ostatní tolik bodů, o kolik procent
dosáhli horší čas než vítěz.
 Výsledky v hodinovce se nejdříve přepočítají na průměrný čas dosažený na jeden km a
pak se hodnotí stejným způsobem.


Vzorec pro výpočet bodů z jednotlivého závodu:
[200 - ( čas závodníka . 100 / čas vítěze )]. 0,1 = bodový zisk
5

Soutěžní řád TRBP




(Zjednodušený výpočet: 10*(2 - čas závodníka / čas vítěze) = bodový zisk)
Nejmenší bodový zisk je 0,001 bodu bez ohledu na dosažený čas.
Do tabulky absolutního pořadí mužů a žen jsou body započítány obdobným způsobem
pro prvních 15 závodníků bez ohledu na věkovou kategorii.

19. Hodnocení jednotlivce v soutěži
 Konečné a průběžné pořadí je určeno součtem deseti nejlepších bodových zisků.
 V případě, kdy dva závodníci mají stejný bodový zisk s přesností jedna tisícina, rozhoduje
o jejich pořadí:
1. absolutní bodový zisk ze všech závodů,
2. při rovnosti absolutního bodového zisku, výsledek posledního závodu soutěže.








Vyhodnocen je každý, kdo dokončil aspoň tři závody v TRBP.
Oceněn může být každý, kdo má započítáno do soutěže alespoň pět výsledků v TRBP.
Odměněno bude prvních pět mužů do 40 let, čtyři nad 40 let, tři v ostatních kategoriích.
Odměněno bude prvních pět žen do 35 let, čtyři nad 35 let, tři v ostatních kategoriích.
Finančně budou odměněni tři muži absolutního pořadí a tři nejlepší ženy.
Do absolutního pořadí nemohou být zařazeni závodníci dorosteneckých kategorií, a to
z důvodu odlišných délek tratí.
Absolutní vítězové kategorií mužů a žen v soutěži TRBP obdrží putovní pohár se štítkem
jeho jména na podstavci poháru.
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