Pravilnik o izboru NAJ GORSKEGA TEKAČA SEZONE
Pravilnik o izboru naj gorskega tekača sezone določa pravila, ki so v pomoč izvršnemu odboru
Združenja za gorske teke pri izboru najboljšega gorskega tekača oz. tekačice posamezne sezone (v
nadaljevanju »naj gorski tekač« za oba spola). Pravnik določa, katera tekmovanja se upoštevajo pri
izboru naj gorskega tekača, način točkovanja glede na uvrstitev na posameznem tekmovanju, izračun
skupnega števila točk za posameznega tekmovalca in proglasitev naj gorskega tekača.
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SPLOŠNE DOLOČBE
Pri izračunu se upoštevajo domače pokalne tekme in mednarodne tekme: evropsko prvenstvo,
svetovno prvenstvo, svetovno prvenstvo v gorskem maratonu, tekme svetovnega pokala,
balkansko prvenstvo in WMRA tekma za mlajše mladince.
Rezultati se točkujejo po predvidenem ključu za vsako posamezno tekmovanje (glej
točkovanje pod točko 2), tako dobljene točke pa se seštejejo.
Skupno število doseženih točk je pomembno vodilo pri izboru naj gorskega tekača. Končno
odločitev o izboru sprejme izvršni odbor Združenja za gorske teke, ki lahko v posebnih
okoliščinah naziv naj gorskega tekača podeli tudi posamezniku, ki nima največjega skupnega
števila točk.
Naziv naj gorskega tekača se podeli ločeno za absolutno moško in žensko kategorijo v odrasli
konkurenci (starost 20 let in več).
Tekači v obeh mladinskih kategorijah (starost 16-19 let) se potegujejo za naslov naj mladega
tekača, ki se podeljuje najperspektivnejšim tekačem v kategoriji mladink in mladincev.
Skladno z izborom naj gorskega tekača v odraslih kategorijah je tudi pri izboru naj mladega
tekača pomembno vodilo skupno števil doseženih točk, končen izbor pa potrdi izvršni odbor
Združenja za gorske teke.

2.
TOČKOVANJE
2.1.
Pokal Slovenije
2.1.1. Seštevek točk pokala - Upošteva se skupen seštevek osvojenih točk, kot se upošteva pri
razvrstitvi v pokalu. Upošteva se enako število tekem, kot se upošteva tudi za pokal (člani in
veterani se vodijo v skupni razvrstitvi – posebno vodenje). Seštevek točk, pridobljenih v
mladinski konkurenci, se množi s faktorjem 0,5. Dodatnih točk za zmago na DP se ne podeli,
saj so državna prvenstva višje ovrednotena že pri pokalnem točkovanju.
2.1.2. Prvi trije v končnem seštevku pokala prejmejo dodatne točke (50/25/10 točk - točkovanje
člani in veterani skupaj, kot v točki 2.1.1).
2.2.
EP, SP, SP v gorskem maratonu, balkansko prvenstvo, tekma za mlajše mladince
2.2.1. Točke za uvrstitev: vsak tekmovalec dobi toliko točk, kolikor tekmovalcev je prehitel + 1.
2.2.2. Točke za vrhunski rezultat (glej tabelo točke za vrhunski rezultat glede na uvrstitev + dodatne
točke za medalje).
2.3.
WMRA svetovni pokal (WMRA World Cup)
2.3.1. Upoštevajo se točke, osvojene na GP tekmovanju (tudi če tekmovalec nastopi samo na eni
tekmi).
2.3.2. 1. mesto v končnem seštevku prinese dodatnih 300 točk,
2. mesto dodatnih 200 točk in
3. mesto dodatnih 100 točk.
2.3.3. V primeru, daj je GP tekma hkrati tudi domača pokalna tekma, se upoštevajo točke dosežene
na obeh vrstah tekmovanja.

PRILOGE:
Excel-ova datoteka s točkovanjem za pokal Slovenije (točka 2.1.), vrhunski rezultat (točka
2.2.2.) in WMRA svetovni pokal (točka 2.3.1.)
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Sledenje spremembam pravilnika:
-

Ideja - 3. dec. 2004
Sprejeto na seji IO Združenja za GT 2008/03 - 3. aprila 2008
dopolnjeno na seji IO Združenja za GT št: 2011/08 dne 1.dec. 2011  veljavno za sezono 2012
popravljeno okt.2014 – točka 2.3. - Grand Prix  World Cup
dopolnjeno okt.2016 – tč. 1.1 – tri posamična DP; tč. 2.1.1. – upošteva se toliko tekem kot za pokal (prej 4)
popravljeno v točki 2.2.2: Točkovanje za vrhunski rezultat. Sprejeto na seji 28. 2. 2018
popravljeni so uvodni odstavek, točka 1 (Splošne določbe), točka 2.3.2; točka 2 se preimenuje v točkovanje,
brisana točka 2.1.3. Sprejeto na seji 19. 2. 2020.
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