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Běžecký pohár mládeže 2021 

Karlovarský krajský atletický svaz 

 

Celoroční běžecká soutěž pro děti a mládež z atletických klubů KKAS, kde jsou zařazeny vybrané 

závody v regionu. Testovací ročník, který nám ukáže, zda v takovém poháru pokračovat či nikoli.  

 

Pořádá:  

Karlovarský krajský atletický svaz 

Zodpovědná osoba:  Lucie Markusková, krajský manažer ČAS 

 

Věkové kategorie:  

2002 – 2003  junioři  

2004 – 2005  dorost  

2006 – 2007  starší žactvo  

2008 – 2009  mladší žactvo  

2010 – 2011  starší přípravka  

2012 – 2013  mladší přípravka  

 

Pravidla soutěže:  

Závodníci soutěží v jednotlivých kategoriích a do celkového hodnocení poháru se započítávají body za 

umístění prvním deseti běžcům v každé kategorii v jednotlivých závodech následujícím způsobem:  

1.místo 14 bodů, 2. místo 11 bodů, 3. místo 9 bodů, 4. místo 7 bodů, 5. místo 6 bodů 5, 4, 3, 2, 1 b. po 

jednom bodu dolů k 10. místu. Body se přidělují jen závodníkům registrovaným / evidovaným 

v atletických klubech KKAS a ve výsledkové listině musí mít uveden atletický klub KKAS.  

Do bodování v běžeckém poháru 2021 se započítává 6 nejlepších umístění v níže uvedených a 

zařazených závodech.  
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Zařazené závody do Běžeckého poháru mládeže 2021:  

6.6.2021  Královská desítka / trojka   mimo dráhu     Královské Poříčí  

Červen  OMJ žactva      800 / 1500 m     Stříbro  

Červenec  OMJ dorost, junioři    800 / 1500 / 3000 m   Plzeň 

Červenec  Spa Run M. Lázně     mimo dráhu     Mariánské Lázně 

Srpen   Chodovská vlečka     mimo dráhu     Chodov  

Září   Běh městem Bečov     mimo dráhu     Bečov n/T 

Září   Chodovská tretra    dráha 800 m / 5 km   Chodov  

Říjen   Běh okolo Panoramy    mimo dráhu     Jáchymov  

Říjen  Běh Smolnickým kopcem   mimo dráhu     Chodov  

Listopad Běh 17. listopadu     mimo dráhu     Ostrov  

Listopad Karlovarský kros     mimo dráhu     Karlovy Vary  

 

Změna termínů závodů vyhrazena především kvůli změnám /COVID/. V průběhu roku může být 

zařazen další / nový závod.  

Průběžné výsledky běžeckého poháru mládeže 2021 budou vyvěšovány a aktualizovány na webu 

www.kkas.cz  

 

 

Lucie Markusková, krajský manažer ČAS 

Tel. 734 32 14 14 

Email: lmarkuskova@atletika.cz  

http://www.kkas.cz/
mailto:lmarkuskova@atletika.cz

