Zasady klasyfikacji pucharowej w cyklu biegów XRUN sezon 2021

§1 [Wstęp]
Na każdym z biegów XRUN uczestnicy będą zdobywać punkty, które mogą dać kwalifikację
do wielkiego finału na Śnieżnicy, który odbędzie się 30-31 października. Do końcowej
klasyfikacji liczyć będą się 3 najlepsze wyniki spośród 5 imprez. Jeśli wystartowałeś w 3
imprezach, możesz swój wynik poprawić na kolejnej. Aby być kwalifikowanym do wielkiego
finału każdy z zawodników musi wystartować minimum w 3 wyżej wymienionych imprezach.
Zawodnicy z czołówki tj. 30 pierwszych mężczyzn i 20 pierwszych kobiet dostają kwalifikację
do Wielkiego Finału na Śnieżnicy, są zwolnieni z opłaty startowej, a także startują jako elita.
Start Elity odbywa się w sobotę i w niedzielę na dystansie 1 km vertical, a także dystansie
głównym 19 km. Suma wyników z dwóch dystansów daje wynik końcowy. Zwycięzcy finału
zostaną odpowiednio nagrodzeni, pula nagród zostanie ogłoszona po 31 marca.

Cykl XRUN składa się z 6 biegów;
1. Tajemnicze Kopce - 28 luty 2021 r.
2. Pani Mogiła - 28 marzec 2021 r.
3. Złotopień – 9 maj 2021
4. Bieg czterech wysp – 3 lipiec 2021
5. Ołtarz w Chmurach - 26 wrzesień 2021 r.
6. Biała Dama - 31 październik 2021 r. – Wielki Finał
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+
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§2 [Klasyfikacja drużynowa]
3. Zasady klasyfikacji;
a. W każdym biegu w składzie drużyny musi wystąpić co najmniej pięć osób
b. Każda drużyna musi ukończyć co najmniej 4 biegi
c. Wynik klasyfikacji generalnej jest liczony na podstawie najlepszej liczby punktów z 4
biegów. Można swój wynik poprawiać na kolejnych biegach
d. Klasyfikacja tworzona jest poprzez sumę punktów z wszystkich biegów. 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.
e. Punkty do klasyfikacji drużynowej są liczone z klasyfikacji generalnej.
f. W przypadku, gdy po zakończeniu Cyklu drużyny, sumując ich cztery najlepsze rezultaty,
miałyby tyle samo punktów, to do punktacji bierze się pod uwagę piąty bieg, przy czym
wygrywa ta drużyna, która wzięła udział w większej liczbie biegów.
g. 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 podczas Wielkiego Finału:
§3 [Klasyfikacja indywidualna]
5. Zasady klasyfikacji;
a. Aby zawodnik został zakwalifikowany do Wielkiego Finału 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 open M i open K.
d. W przypadku, gdy po zakończeniu Cyklu zawodnicy, sumując ich trzy najlepsze rezultaty,
mieliby tyle samo punktów, to do punktacji bierze się pod uwagę czwarty bieg, przy czym
wygrywa ten, który wziął udział w większej liczbie biegów.
e. Kwalifikację do Wielkiego Finału dostanie 30 najlepszych mężczyzn i 20 najlepszych
kobiet.
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