Magyar Kupa sorozat 2017

1, A Magyar Kupa sorozat célja!
A sorozat célja a sportágunkban egy hazai rangsor felállítása, a sportág népszerűségének növelése, új
versenyzők bevonása, és a magyar versenyeken indulók létszámának gyarapítása azzal, hogy
érdekelté tesszük a versenyzőket, egy összetett eredményben! A nagyobb sportélmény érdekében
néhány Magyar Kupa futamot kiviszünk a környező országok kupa futamaira, illetve külföldi kupa
futamok lesznek néhány hazai versenyen, ezzel növeljük a versenyeinken színvonalát, és létszámát!

Hány verseny számít?
A kupasorozatban kijelölt összes versenyen elért pontszámokból mindenkinek a legjobb 7 számít, a
többi kiesik. Így van lehetőség arra is, hogy valaki csak a hazai versenyeken történő indulásokkal is jó
eredményt érhessen el.
A Magyar Kupa 15 egyéni versenyből áll. Pontegyenlőség esetén a legjobb kieső pont számít. Ha
adott kategóriában egy magyar induló van, akkor egy magyar induló kap pontot, a pontszámításnál a
külföldiek nem számítanak, kivéve ha magyar érvényes rajtengedéllyel rendelkeznek. Összetett
eredményhez legalább 6 versenyen el kell indulni és 4 versenyen eredményes eredményt kell elérni.
A versenyrendezés „0” pontos, azaz indulásnak számít!

Pontszámítás
A pontszámítás százalékos képlet alapján történik. A pontszámítás algoritmusa futamonként:
100 - (saját idő - győztes idő) / győztes idő * 50
A győztes idő alatt a kategória legjobb magyar versenyzőjének ideje értendő. A pontszám
negatív nem lehet, azaz a győztes idő 300%-a felett minden esetben értéke 0.00.

4,Magyar Kupa sorozat futam versenyei 2017-ban!


2017 4. 1-2 Balaton MTBO, Pontbegyűjtő Magyar Bajnokság Csopak MK 1-2



2017 4. 8-9 Slovenj Gradec Kupa Slovenj Gradec (SLO) MK 3-4



2017 4. 22 – 23 Osztrák Kupa Welten (AUT) MK 5-6 (21B>21kurz)



2017 4. 29-30 Sprint OB + Pannon MTBO Veszprém MK 7-8



2017. 7. 21-23 Zebegény MTBO + Hosszútávú OB Zebegény MK 9-10



2017. 8. 12-13 Román Bajnokság Nagybánya (ROM) MK 11-12



2017 9. 2-3 Tipo Kupa Cseh Kupa Pákozd MK 13-14 (F21B>M21C N21B>W21B)



2017 9. 9-10 Borsod MTBO + Középtávú OB Miskolc MK 15-16



2017. 09 23-24 Tapolca Kupa Osztrák Kupa Cserszegtomaj MK 17-18 (21B>21kurz)

5, Összetettben értékelt kategóriák
-

F21E
F14
F15-17
F18-20
F21B
F40
F50
F60
N21E
N14
N15-17
N18-20
N21B
N40
N50

Ahol két kategória azonos pályán megy, ott az eggyel gyengébb kategória eredményeit az egyel
erősebb kategóriákban is ki kell számolni!Pl.: 18-20>21E, 40>21E, 60>50 stb. ezzel is esélyt adva az
idősebb/fiatalabb korú versenyzőknek a Kupa összetettben történő felversenyzésre.

6, Kik kerülnek értékelésre a Magyar Kupában?
Minden magyar állampolgárságú versenyző, vagy külföldi de MTFSZ rajtengedéllyel rendelkező
versenyző, aki rajthoz áll és eredményesen célba ér!

7, Az összetett Magyar Kupa díjazása
A kategóriák összetett kupa győztesei tiszteletdíjazásban részesülnek, a győztesek elnyerik a 2017. Évi
Magyar Kupa győztes címet!

