
 

 

VII MosirGutwinRun 2019 

Półmaraton i Maraton na raty 

Regulamin Klasyfikacji Rodzinnej 

 

1.  Cel: 

1.1. Celem prowadzenia Klasyfikacji Rodzinnej jest popularyzacja aktywnego spędzania czasu      

w gronie rodziny. 

 

2. Definicja Drużyny Rodzinnej: 

2.1. Drużyna Rodzinna musi składać się z co najmniej dwóch osób spokrewnionych ze sobą w linii 

prostej. 

2.2. Przykładowe zestawienia drużyny rodzinnej: 

- dziecko + rodzic(e) + dziadek, 

- dzieci + rodzic(e) + babcia, 

- wnuczek + dziadek, wnuczek + babcia, 

- rodzeństwo, 

- małżeństwo. 

2.3. W skład Drużyny Rodzinnej nie może wchodzić wujek, ciocia, stryj, itp. Drużyna Rodzinna    

w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie może składać się - przykładowo - z dwóch braci              

i dziecka jednego z nich, gdyż są to już - w linii prostej - dwie rodziny. 

2.4. Posiadane tego samego nazwiska nie jest wymagane, ale tzw. wolne związki nie będą              

w rozumieniu niniejszego Regulaminu traktowane jako Drużyna Rodzinna. 

 

3. Zgłaszanie Drużyny Rodzinnej: 

3.1. Skład Drużyny Rodzinnej należy zgłosić w Biurze Zawodów przed każdą rundą cyklu na 

specjalnie przygotowanym przez Organizatora formularzu. 

3.2. Skład Drużyny Rodzinnej może się zmieniać podczas całego cyklu imprezy w dowolny 

sposób, przy zachowaniu pokrewieństwa w linii prostej. 

3.3. Dopuszczalne jest dopisywanie kolejnych członków Drużyny Rodzinnej w trakcie trwania 

całego cyklu imprezy. 

 

4. Punktacja i klasyfikacje poszczególnych rund: 

4.1. Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania Drużyny Rodzinnej w danej rundzie cyklu jest 

zaliczenie biegów na dystansie 5km i 10km przez minimum dwie różne osoby – wiek 

uczestników zgodnie z Regulaminem VII MosirGutwinRun 2019. 

4.2. Bieg na 5km lub 10km może zaliczyć więcej niż jedna osoba spośród wchodzących w skład 

zgłoszonej Drużyny Rodzinnej, ale wynikiem będzie suma dwóch najlepszych czasów (jeden 

na dystansie 5 km i jeden na dystansie 10 km)  uzyskanych przez dwóch różnych członków 

Drużyny Rodzinnej. 



4.3. Ranking danej rundy ustalony zostanie na podstawie sumy dwóch najlepszych czasów,              

o których mowa w pkt. 4.2., według poniższego schematu: 

- I miejsce – liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych Drużyn Rodzinnych + 1pkt, 

- II miejsce - liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych Drużyn Rodzinnych - 1pkt, 

- III miejsce - liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych Drużyn Rodzinnych - 2pkt, 

- IV miejsce - liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych Drużyn Rodzinnych - 3pkt, 

- ostatnie miejsce - 1pkt. 

Do uzyskanych w ten sposób punktów doliczone zostaną punkty bonusowe według zasad 

określonych w pkt. 4.4 i ustalona zostanie ostateczna klasyfikacja rundy. 

4.4. Punkty bonusowe: 

4.4.1. 1 punkt za udział każdego kolejnego (powyżej minimalnej liczby dwóch osób) członka 

Drużyny Rodzinnej w dowolnej rywalizacji - biegach na dystansie 5 km lub 10 km, 

biegach dla dzieci lub marszu Nordic Walking, 

4.4.2. Współczynnik za „wielopokoleniowość” – jeśli Drużyna Rodzinna jest dwu lub 

trzypokoleniowa (np. ojciec z synem lub ojciec z synem i dziadkiem), to punkty 

bonusowe zostaną pomnożone odpowiednio x2 lub x3. 

Przykłady: 

- Przykład 1: Drużyna Rodzinna składa się z małżeństwa i dziecka (ojciec biegnie 10km, 

matka 5km, a dziecko bierze udział w biegu dla uczniów klas I-III szkół podstawowych). 

Drużyna otrzymuje w sumie 2 punkty bonusowe (1 x2). 

Przykład 2: Drużyna Rodzinna składa się z ojca (10km), starszego syna (5km)  

i młodszego syna (bieg dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych) oraz babci (marsz nordic 

walking). Drużyna otrzymuje w sumie 6 punktów bonusowych (2 x3). 

4.5. Punktują wyłącznie członkowie Drużyny Rodzinnej, którzy ukończą swój bieg lub marsz 

Nordic Walking. 

4.6. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez jedną lub więcej drużyn  

o wyższym miejscu rozstrzyga lepsza (niższa) suma czasów uzyskana w danej rundzie  

w „obowiązkowych” biegach na dystansie 5km i 10km. 

 

5. Punktacja i klasyfikacja cyklu biegów: 

5.1. Klasyfikacja Rodzinna cyklu tworzona i aktualizowana będzie po zakończeniu każdej rundy 

na podstawie miejsc zajętych przez Drużyny Rodzinne w każdej rundzie. 

5.2. Punkty za każdą rundę przyznawane będą w następujący sposób: 

I m. – 10 pkt, II m. – 8 pkt, III m. – 7 pkt…. IX i kolejne miejsca - 1 pkt. 

5.3. W przypadku dwóch lub więcej Drużyn Rodzinnych o tej samej liczbie punktów  

w klasyfikacji cyklu wyżej sklasyfikowana zostanie:  

- w pierwszej kolejności drużyna, której członkowie zaliczyli więcej osobostartów 

(ukończonych biegów i marszów) w całym cyklu,  

- w drugiej kolejności rozstrzygać będzie wyższa pozycja w rankingu ostatniej rundy cyklu. 

 

6. Nagrody: 

6.1. Za zajęcie miejsc I, II i III w klasyfikacji łącznej cyklu – dyplomy i statuetki. 

6.2. Organizator zastrzega możliwość ufundowania nagród rzeczowych dla najlepszych Drużyn 

Rodzinnych – zarówno w podsumowaniu każdej z rund, jak i całego cyklu imprezy. 

 

7. Postanowienia końcowe: 

7.1. We wszelkich sprawach nieopisanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Regulamin  

VII MosirGutwinRun 2019, którego niniejszy Regulamin jest załącznikiem. 

7.2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego Regulaminu. 


