PROPOZICE

CO JE BARS
Bajkerská amatérská regionální soutěž 2021 (BARS) navazuje na čtyři uskutečněné ročníky
Poháru POMP (Prajzsko-opavskz MTB pohár). Pohárovzm způsobem sčítá vzsledky
tradičních MTB maratonů na Opavsku a Ostravsku. Na konci sezony proběhne slavnostní
vyhlášení a předání cen nejúspěšnějším regionálním bajkerům v jednotlivzch kategoriích.
ZÁVODY
Kalendář 2021 čítá osm závodů. Z důvodu proticovidovzch omezení se letos neuskuteční
Bolatická 30 a Okolo Domo. Nově jsou v kalendáři zařazeny Dolnolhotskz bajk a Plesenská
stezka. Termíny závodů jsou v tuto chvíli dány. V případě změn si vyhrazujeme právo upravit
kalendář i termíny závodů.

12. 6.: Májovz Bobr
26. 6.: Dolnolhotskz bajk
28. 8.: Silesia Opava
4. 9.: Šilheřovickz šlaušek
11. 9.: Životské hory
18. 9.: Bělskz okruh
2. 10.: Plesenská stezka
9. 10.: Porubajk

BODOVÁNÍ
Hodnoceny budou vzkony na dlouhzch "A" i krátkzch "B" tratích pro dospělé a juniory od 15
let. Bodovz zisk každého závodníka určuje přepočet koeficientem podle časové ztráty
na absolutního vítěze trasy. Vyšší náročnost dlouhzch tras je zohledněna.

Vzchozí hodnoty pro bodovz vzpočet:
Absolutní vítěz trasy "A": 1.000 bodů
Absolutní vítěz trasy "B": 850 bodů

Body pro účastníky BARS:
Trasa A: každá minuta ztráty na čas vítěze: minus 5 bodů
Trasa B: každá minuta ztráty na čas vítěze: minus 7 bodů

KONEČNÉ POŘADÍ
Z maximálního počtu osmi absolvovanzch závodů se účastníkům započítá do konečného
pořadí pět nejlepších vzsledků. Tím je dána možnost vynechat až tři závody a neztratit
přitom šanci na celkové umístění.

KATEGORIE
MUŽI

ŽENY

Junioři 15 - 18 let

Juniorky 15 - 18 let

Muži 19 - 29 let

Ženy 19 - 29 let

Muži 30 - 39 let

Ženy 30 - 39 let

Muži 40 - 49 let

Ženy 40+

Muži 50 - 59 let
Muži 60+
O zařazení do věkové kategorie rozhoduje kalendářní rok dosažení věku, nikoliv přesné
datum narození.

PODMÍNKY ÚČASTI
Pohárová soutěž je otevřena všem bajkerům, kteří v kalendářním roce 2021 dosáhnou věku
15 let - včetně držitelů závodních licencí. Účastníci mladší 18 let musí počítat s požadavkem
souhlasu zákonnzch zástupců při registraci na jednotlivé závody.
STARTOVNÉ A REGISTRACE
Symbolické startovné 100 Kč na celou pohárovou sezonu platí pro účastníky seniorskzch
kategorií.
Junioři 15 - 18 let se mohou registrovat zdarma.
Vztěžek ze startovného bude použit na nákup pohárů a věcnzch cen pro tři nejlepší
závodníky v celkovém pořadí každé kategorie BARS 2021. Vyhlášení proběhne v listopadu,
o datu a místu konání budou účastníci včas informováni.

Registrace do soutěže: napohodubiketeam@email.cz

DO MAILU PROSÍM UVEĎTE:


jméno a příjmení



rok narození



tzmová příslušnost nebo místo bydliště



(možnost hromadné tzmové přihlášky)

Vaši přihlášku obratem potvrdíme a vyzveme Vás k úhradě startovného 100 Kč:
Číslo účtu: 556391/5500 (Raiffeisen bank)
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení

Těšíme se na Vaši účast!
DOTAZY: 602 184 045, napohodubiketeam@email.cz

