Zasady klasyfikacji pucharowej w cyklu biegów XRUN sezon 2019
§1 [Wstęp]
1. Cykl XRUN składa się z czterech biegów;
1. Tajemnicze Kopce - 10 luty 2019 r.
2. Pani Mogiła - 07 kwiecień 2019 r.
3. Ołtarz w Chmurach - 29 wrzesień 2019 r.
4. Biała Dama - 10 listopad 2019 r.
2. Klasyfikacje pucharowe;
1. Drużynowa
2. Generalna kobiet i generalna mężczyzn
3. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
18- 29 lat - K/M-20,
30 - 39 lat - K/M-30,
40 - 49 lat - K/M-40,
50 - 59 lat - K/M-50,
60 + lat - K/M-60+
§2 [Klasyfikacja drużynowa]
3. Zasady klasyfikacji;
a. Aby drużyna została sklasyfikowana musi wziąć udział w co najmniej trzech
biegach z całego Cyklu.
b. W każdym kolejnym biegu w składzie drużyny muszą wystąpić co najmniej
trzy osoby, które wzięły udział w pierwszym biegu, gdzie drużyna została
sklasyfikowana.
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c. Klasyfikacja tworzona jest poprzez sumę punktów z trzech biegów w których
drużyna osiągnęła najlepszy wynik. Przykładowa punktacja drużyny: miejsce
1 to 1 punkt, miejsce 2 to 2 punkty, miejsce 13 to 13 punktów, itd. Wygrywa
drużyna, która zbierze najmniejszą liczbę punktów po zakończeniu Cyklu.
d. Punkty do klasyfikacji drużynowej są liczone z klasyfikacji generalnej.
e. W przypadku, gdy po zakończeniu Cyklu drużyny, sumując ich trzy najlepsze
rezultaty, miałyby tyle samo punktów, to do punktacji bierze się pod uwagę
czwarty bieg, przy czym wygrywa ta drużyna, która wzięła udział w większej
liczbie biegów.
f. Jeżeli drużyny po zakończeniu Cyklu będą miały tą samą liczbę punktów
uwzględniając wszystkie ich udziały w Cyklu, w takim wypadku przyznaje się
miejsca ex aequo tym drużynom.
4. Nagrody
Wyróżnione zostaną drużyny za miejsca od 1 do 3 - Puchary
Wręczenie nagród nastąpi na ostatnim biegu z Cyklu:
§2 [Klasyfikacja indywidualna]
5. Zasady klasyfikacji;
a. Aby zawodnik został sklasyfikowany musi wziąć udział w co najmniej trzech
biegach z całego Cyklu.
b. Klasyfikacja tworzona jest poprzez sumę punktów z trzech biegów w których
zawodnik osiągnął najlepszy wynik. Przykładowa punktacja: miejsce 1 to 1
punkt, miejsce 2 to 2 punkty, miejsce 13 to 13 punktów, itd. Wygrywa
zawodnik, który zbierze najmniejszą liczbę punktów po zakończeniu Cyklu.
c. Punkty do klasyfikacji liczone są z klasyfikacji generalnej.
d. W przypadku, gdy po zakończeniu Cyklu zawodnicy, sumując ich trzy
najlepsze rezultaty, mieliby tyle samo punktów, to do punktacji bierze się pod
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uwagę czwarty bieg, przy czym wygrywa ten, który wziął udział w większej
liczbie biegów.
e. Jeżeli zawodnicy po zakończeniu Cyklu będą mieli tą samą liczbę punktów
uwzględniając wszystkie ich udziały w Cyklu, w takim wypadku przyznaje się
miejsca ex aequo.
6. Nagrody
a. Wyróżnieni zostaną zawodnicy w kategorii generalnej kobiet oraz mężczyzn
za miejsca od 1 do 3 - Puchary
b. Wręczenie pucharów nastąpi na ostatnim biegu z Cyklu.
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