
Bodování Milada Tour
dlouhá 

trasa

střední 

trasa

krátká 

trasa

Milada Run 21 km 10 km 5 km  

Max. bodové ohodnocení 700 bodů 600 bodů 500 bodů

Cyklozávod Milada 50 km 25 km

Max. bodové ohodnocení 700 bodů 600 bodů

WINTER Milada Run 12 km 5 km

Max. bodové ohodnocení 600 bodů 500 bodů

Pravidla k celkovému pořadí seriálu Milada Tour - JEDNOTLIVCI

Pravidla k celkovému pořadí seriálu Milada Tour - TÝMY
Týmová soutěž je vypsaná pro minimálně 3 členné týmy, kteří absolvují některou z hlavních dospělých tras. Maximální počet členů 

není omezený.

Možnost umístit se v celkovém pořadí seriálu Milada Tour je vypsána pouze u závodů dospělých kategorií. (od 15 let)

Bodové ohodnocení je odstupňováno délkou a náročností trasy. 

Vítěz (vítězka) daného závodu obdrží vždy maximální počet vypsaných bodů tj. 500/600/700. Následně obdrží všichni další závodníci 

příslušný poměr bodů podle jejich výsledku. Pokud tedy závodník zvítězí např. v závodě WINTER Milada Run 5km v čase 0:30:00 (a 

získá tak 500 bodů), tak závodník, který poběží v čase 1:00:00, získá 250 bodů.

Celkové pořadí Milada Tour bude vyhlášeno v rámci závěrečného závodu WINTER Milada Run.

V celkovém pořadí vyhlašujeme nejlepší 3 muže a 3 ženy dle získaného bodového zisku. 

Celkové pořadí týmů bude vyhlášeno v rámci závěrečného závodu WINTER Milada Run.

V celkovém pořadí vyhlašujeme 3 nejlepší týmy dle získaného bodového zisku. 

Do týmu se mohou závodníci hlásit jednoduše při registraci, kde v kolonce tým zaškrtnou, kterého týmu jsou součástí. Pokud vzniká 

tým nový, je třeba, aby ho jeho první člen při registraci nově zapsal.

Po každém závodě mohou závodníci tým změnit, ale již získané body se novému týmu nepřenášejí a zůstávají v původním týmu.

Do týmové soutěže se započítávají pouze 3 nejlepší výsledky členů týmu bez rozdílu věku a pohlaví na základě individuálního 

bodového zisku v daném závodě. Bodové ohodnocení je odstupňováno délkou a náročností trasy.


