STANOVY POHÁRU KARLOVARSKÉHO KRAJE V TRIATLONU 2023.
KONTAKTY NA POŘADATELE JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ:

NÁZEV ZÁVODU

POŘADATEL

EMAIL

TEL.

CHEBSKÝ AQUA

Vokroj

akademik@fek.zcu.cz

–

Dřevěný člověk Jesenice

Lagarde

office@lagardesped.cz

737270872

Železný dědek Mar.Lázně

Tuháček

tuhacek.p@centrum.cz

603239942

Triatlon / duatlon Krásno

Masopust

t.masopust@email.cz

734848556

Triatlon Aš

Soukupová

miladasoukupova@sezna.cz

739290000

Duatlon Merklín

Landiga

landoj57@seznam.cz

605252497

KIWI MUŽ triatlon

Drahoš

honza@gazzasport.cz

777133863

Velká cena Sokolova

Dvořák

jdtriatlon@centrum.cz

777610023

Šindel cup - HOBBY

Merle

komeklub@gmail.com

776057173

1a) Statut soutěže
Závody seriálu Poháru Karlovarského kraje v triatlonu (PKKT) jsou otevřené, to znamená, že se může zúčastnit
každý dle pravidel Poháru Karlovarského kraje v triatlonu (dále jen PKKT).
Hodnoceni jsou všichni závodníci bez ohledu na krajovou příslušnost klubu, či místo bydliště.
Závody byly vybrány z nabídky závodů jednotlivých pořadatelů tak, aby plně uspokojily potřebu nejširší sportovní
veřejnosti v Karlovarském kraji a sloužily k podpoře a popularizaci výkonnostních a rekreačních forem triatlonu.
Vyhlašovatelem poháru je KOME KLUB KRASLICE z.s..

1b) Mistrovské závody KV kraje 2023
V roce 2023 budou určeny dva závody jako MISTROVSTVÍ KRAJE v silničním a terénním triatlonu!
• Mistrovství kraje určí hlavní pořadatele PKKT 2023 (KOME KLUB KRASLICE)
• Aktuální návrhy na Mistrovství kraje 2023: silnice = Sokolov, terén = KIWI MUŽ
• Finální určení Mistrovských závodů budou zveřejněny v únoru 2023
2) Soutěžní výbor závodu
Soutěžní výbor si stanovuje pořadatel.
Ředitel daného závodu (pořadatel) určuje pravidla závodu a rozhoduje o případných protestech a sporech.
Každý jednotlivý závod se jede výhradně za podmínek a pravidel pořadatele.

3a) Kategorie PKKT dospělý
Do poháru se není třeba registrovat, hodnocen bude každý účastník závodů zařazených v seriálu bez ohledu na
krajskou příslušnost..
Závodí se dle pravidel jednotlivých pořadatelů.
Muži I. M1 (15 - 19 let)
Ženy I. Z1 (15 - 19 let)
Muži II. M2 (20 - 39 let)
Ženy II. Z2 (20 - 39 let)
Muži III. M3 (40 - 49 let)
Ženy III. Z3 (40 a více let)
starší Muži IV. M4 (50 - 59 let)
Muži V. M5 (60 a více let)
• mladší závodníci 15ti let, budou automaticky zařazeni do kategorie 15-19 let

Bodování:
Všechny kategorie stejně:
1. - 100, 2. - 95, 3. - 92, 4. - 90, 5. - 89 a dále až do 1 bodu
HODNOCENÍ ABSOLUTNÍHO POŘADÍ PKKT 2023:
• pro hodnocení v absolutním pořadí poháru, je nutná účast v šesti závodech ze všech konaných a
zařazených závodů v poháru PKKT 2023.

3b) Kategorie PKKT děti
nebude realizována pro rok 2023.
• počet akreditovaných dětí v jednotlivých kategorií z uplynulých let nedává význam pro realizaci

4) Určení pořadí v PKKT
Pořadí jednotlivců v závodě je dáno pořadím v cíli po schválení výsledků SV.
Body za výsledky v jednotlivých závodech jsou přiděleny podle pořadí ve výsledkové listině, a to pouze
závodníkům, kteří dokončí závod.
O celkovém pořadí v PKKT jednotlivců rozhoduje nejvyšší bodový zisk v započítávaných závodech.
Při rovnosti bodů rozhoduje nejvyšší bodový zisk v jednotlivém závodě.

5) Zrušení závodu
Zrušení jednotlivých závodů je v kompetenci každého pořadatele.
Za zrušený závod může organizátor PKKT zařadit závod jiný, musí tak učinit ale minimálně 20 dní před startem
daného závodu.
V případě pozdní informace o zrušení závodu, bude pořadatel závodu zařazeného do PKKT vyzván k úhradě
sankčního poplatku 500,- Kč (slovy pět set korun českých) na základě vystavené fakturace se splatností pěti
pracovních dní.
Pokud pořadatel závodu zařazeného do PKKT včasně neuhradí sankční poplatek, bude mu automaticky přičteno
50% z fakturované částky za nedodržení pravidel PKKT.

6) Protesty
Protesty v jednotlivých závodech je možné podávat za podmínek pořadatele.
Protesty na zpracování průběžných nebo celkových výsledků PKKT a možných chyb v nich, se podávají výhradně
písemnou formou (elektronicky nebo poštou) na adresu KOME KLUB KRASLICE z.s..
Protesty je možné podávat nejpozději do 7 dnů od zveřejnění konečné výsledkové listiny se započítanými body ze
všech závodů, zařazených do PKKT.

7) Vyhlášení výsledků
Slavnostní vyhlášení výsledků Poháru Karlovarského kraje v triatlonu proběhne za účasti sponzorů.
Přesný termín a místo slavnostního vyhlášení bude včas zveřejněno na stránkách Poháru Karlovarského kraje v
triatlonu a včetně média FB, KOME KLUB KRASLICE / www.komeklub.com .
V každé kategorii budou vyhlášeni první tři závodníci/závodnice za předpokladu, že se zúčastní alespoň šesti
závodů, které jsou nutné pro zisk bodů pro absolutní umístění.

8) Informace pro závodníky
□ každý závodník je povinen dbát pokynů pořadatele závodu, a to bez výhrady
□ závody se jedou za podmínek pořadatele daného závodu
□ každý závodník se závodu účastní na vlastní nebezpečí
□ závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu

9) Výbor poháru a rozdělení jeho funkcí
Jakub Merle (KOME KLUB KRASLICE z.s.)
• hlavní pořadatel poháru
• propagace
• správa webu a soc.sítí
• rozhodující člen výboru
Michal Havlíček (KOME KLUB KRASLICE z.s.)
• kontrola výsledkových listin a zajištění včasného doručení výsledků
• kontrola závodů, zda plní bezpečnost pro plaveckou část
Tomáš Masopust (KOME KLUB KRASLICE z.s.)
• agenda seznamu závodů = dodá kontakty na všechny pořadatele (email, telefon, jméno)
• kontrola závodů, zda plní bezpečnost pro plaveckou část
• dodání fotogalerií ze závodů

