REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ i INDYWIDUALNEJ
I MISTRZOSTW GMIN POWIATU GORZOWSKIEGO
o „PUCHAR STAROSTY POWIATU GORZOWSKIEGO”
podczas 35. Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Kobiet i Mężczyzn na dystansie 10 km
„KOSTRZYŃSKA DZIESIĄTKA”
Kostrzyn nad Odrą - 05 września 2021 r.
Postanowienia ogólne:
Reprezentacja Gminy składa się minimum z 5 osób (tyle punktuje dla zespołu) w tym
1 kobiety. Reprezentanci danej Gminy muszą być mieszkańcami tej Gminy
zameldowanymi na stałe.
Punktuje pierwsza czwórka Panów i pierwsza Pani z każdego zespołu.
Zawodnicy, którzy nie punktują z danego zespołu, a są przed punktującymi
zawodnikami z innego zespołu, przesuwają ich w punktacji niżej według schematu
zgodnego z końcową klasyfikacją na mecie.
Zainteresowane Gminy Powiatu Gorzowskiego przesyłają informację o chęci udziału
(lista reprezentacji Gminy), w Mistrzostwach Gmin Powiatu Gorzowskiego na adres
mail: biegi@mosir-kostrzyn.pl
Reprezentacja Gminy wybiera lidera, który zapisuje się jako pierwszy z wpisaniem
nazwy Gminy, następni zapisujący będą już wpisywać nazwę Gminy z listy, aby uniknąć
literówek i pomyłek.
Ewentualne informację o błędach przy zapisach proszę przesłać na maila jw.
Zapisy do 26.08.2021 do godziny 18.00 na stronie:
http://www.czasnachip.pl/2021/kostrzyn.php
Opłata startowa wynosi 40 zł za zawodnika, w ramach tego zapewniamy – pakiet
startowy (koszulka, medal, napój, baton energetyczny), posiłek oraz napoje po biegu.
Jeżeli dana Gmina, której reprezentanci startują w Mistrzostwa Gmin Powiatu
Gorzowskiego, pokrywa koszty startu swojego reprezentanta, to wpłaty dokonuje się
bezpośrednio na konto organizatora i na podstawie wpłat wystawiana zostaje faktura,
jeżeli zawodnicy sami opłacają udział w biegu wtedy dokonują rejestracji i płacą
poprzez system płatności przy rejestracji.
Klasyfikacja prowadzona jest zarówno indywidualnie jak i drużynowo.
Punktacja odbywa się według następującego klucza:
1m-ce -1 pkt., 2 m-ce – 2pkt. 3 m-ce – 3 pkt. itd.,
W klasyfikacji zespołowej zwycięża Gmina z najmniejszą liczbą zdobytych punktów.
Ten sam schemat obowiązuje w klasyfikacji zarówno Pań, jak i Panów, a punkty są
sumowane.
Jeżeli bieg ukończy mniejsza liczba zawodników reprezentujących daną Gminę,
doliczane są punkty karne.

Postanowienia szczegółowe:
Zespół może składać się z dowolnej ilości zawodników, ale na mecie punktuje tylko
piątka reprezentantów, w tym jedna kobieta (punktacja prowadzona jest oddzielna dla
Pań i Panów).
Do klasyfikacji zespołowej wyciągamy tylko biegających w klasyfikacji zespołowej,
pomijając biegających indywidualnie i na tej podstawie mamy nową kolejność, z której
wyciągamy punkty. Jeżeli w zespole nie ukończy biegu minimum 5 (4 M i 1 K) to punkty
karne dodajemy licząc od ostatniego zawodnika jaki ukończył bieg w klasyfikacji
wszystkich zespołów (nie od ostatniego z danego zespołu), według schematu:
przykładowo w klasyfikacji drużynowej wystartowało 30 zawodników, jeżeli w zespole
X biegu nie ukończył jeden zawodnik to zespół do punktacji ma doliczone 30+1 pkt
karnych np.
Zawodnicy (np. Panowie) z zespołu X ukończyli bieg na 7, 9, 15 i NU to mamy:
7+9+15+31(pkt karne) + punkty pierwszej Kobiety.
Nagrody:
Klasyfikacja indywidualna Gmin Powiatu Gorzowskiego:
Kobiety i Mężczyźni I – III miejsce - medale i puchary, I – VI miejsce – dyplomy
Klasyfikacja zespołowa Gmin Powiatu Gorzowskiego:
I – III miejsce – puchary, dyplomy
Uwaga: Przy takiej samej liczbie punktów dwóch lub więcej zespołów o kolejności
decyduje wyższe miejsce najlepszego zawodnika.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Suma miejsc na mecie zdobytych przez 5-ciu najlepszych poszczególnych członków
zespołu decyduje o jego miejscu w klasyfikacji zespołowej. W przypadku ukończenia
biegu przez mniej niż 5 zawodników do punktacji dodaje się ostatnie miejsce + 1 za
każdego zawodnika – obowiązuje łączna punktacja do sumy 5 wyników.
Przy takiej samej liczbie punktów dwóch lub więcej zespołów o kolejności decyduje
wyższe miejsce najlepszego zawodnika.
Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja indywidualna i drużynowa dla
poszczególnych biegów i kategorii.
„Regulamin klasyfikacji zespołowej i indywidualnej I Mistrzostw Gmin Powiatu
Gorzowskiego” jest obowiązującym do wszystkich zapisów ujętych w „Komunikacie
35. Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Kobiet i Mężczyzn „Kostrzyńska Dziesiątka”.
Telefon kontaktowy w powyższej sprawie: 508 388 490 lub 693 907 200.

