Regulamin Klasyfikacji Drużynowej biegów ultraMaratonu Bieszczadzkiego 2016.
I Zgłoszenia
1) Zgłoszeń oraz ich ewentualnej modyfikacji może dokonywać wyłącznie kierownik drużyny
2) Zgłaszana drużyna musi być przynajmniej 4-osobowa. W swoim składzie musi zawierać:
- kierownika drużyny,
- przynajmniej jedną kobietę i jednego mężczyznę,
- przynajmniej jedną osobę startującą na dystansie ultraMaratonu.
3) Kierownik drużyny zgłasza drużynę drogą e-mailową na adres kontakt@b4sport.pl, podając w
tytule: „Zgłoszenie drużyny <nazwa drużyny> do ultraMaratonu Bieszczadzkiego”, a w treści
podając skład drużyny w formacie:
1. imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, dystans na którym startuje
2. .....
4) Wszyscy zgłaszani członkowie drużyny muszą być wcześniej zgłoszeni i opłaceni na jeden z
biegów.
II Klasyfikacja
1) W klasyfikacji drużynowej biorą udział drużyny spełniające na mecie następujące warunki:
 liczą przynajmniej 4 zawodników, którzy zostali sklasyfikowani na swoim dystansie
 wśród sklasyfikowanych osób posiadają przynajmniej jedną kobietę i jednego mężczyznę
 przynajmniej jedna osoba z drużyny została sklasyfikowana na dystansie ultraMaratonu
2) Drużyny będą sklasyfikowane przy użyciu czasów ujednoliconych (patrz pkt. II.4) w następujący
sposób. Dla każdej drużyny zostanie wzięta czwórka najlepszych czasów ujednoliconych, przy
czym w tej czwórce będą musiały się znaleźć:
 ujednolicony czas najszybszego mężczyzny w drużynie
 ujednolicony czas najszybszej kobiety w drużynie
 ujednolicony czas najszybszego zawodnika, który ukończył dystans ultraMaratonu (to może
być jednocześnie któraś z wyżej wymienionych osób)
Te cztery czasy zostaną zsumowane. Na podstawie zsumowanych czasów zostanie sporządzony
ranking drużyn. W przypadku dwóch jednakowych wyników, o kolejności drużyn decyduje
porównanie czasów najszybszych zawodników obu drużyn (a w przypadku nierozstrzygnięcia,
porównujemy czasy kolejnych co do szybkości zawodników, itd.).
3) Ujednolicenie wyników ma za zadanie w jak najbardziej obiektywny sposób przeskalować
wyniki z krótszych dystansów do wyników ultraMaratonu, z jednoczesnym premiowaniem
dystansów dłuższych. Stąd też, np. zwycięzca Półultramaratonu będzie miał przeliczony czas o
60 sekund gorszy od zwycięzcy ultraMaratonu, natomiast zwycięzca Ćwierćultramaratonu będzie
miał przeliczony czas gorszy o 120 sekund.
4) Wyniki uzyskane przez zawodników w różnych biegach zostaną ujednolicone w następujący
sposób (wszystkie czasy wyrażone w sekundach):
 Wyniki ultraMaratonu pozostaną bez zmian, czyli przeliczony czas ultraMaratonu T U
będzie dokładnie równy rzeczywistemu czasowi T U uzyskanemu przez danego zawodnika.
 Wyniki Półultramaratonu zostaną przeliczone według następującego wzoru:
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gdzie T jest czasem przeliczonym, T P jest rzeczywistym czasem uzyskanym przez
zawodnika w Półultramaratonie, T 1P i T U1 są czasami najlepszych zawodników
odpowiednio Półultramaratonu i ultraMaratonu, natomiast T MP i T UM są medianami
wyników odpowiednio Półultramaratonu i ultraMaratonu.
Wyniki Ćwierćultramaratonu zostaną przeliczone według następującego wzoru:
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gdzie T C jest czasem przeliczonym, T C jest rzeczywistym czasem uzyskanym przez
zawodnika w Ćwierćultramaratonie, T C1 i T U1 są czasami najlepszych zawodników
odpowiednio Ćwierćultramaratonu i ultraMaratonu, natomiast T CM i T UM są medianami
wyników odpowiednio Ćwierćultramaratonu i ultraMaratonu.
Mediany są brane względem wszystkich osób, które wystartowały na danym dystansie (t.j.
wliczając również te osoby, które nie ukończyły biegu). Czyli w przypadku gdy liczba
startujących N jest nieparzysta, brany jest (N+1)/2 wynik w kolejności, natomiast gdy liczba
biegaczy jest parzysta, brany jest (N+2)/2 wynik w kolejności. W wyjątkowym przypadku,
gdy któryś z biegów ukończy liczba osób niewystarczająca do wyliczenia mediany,
Organizator we wszystkich wzorach w miejsce median zastosuje kwantyle rzędu mniejszego
niż 1/2 (odpowiednio do danej sytuacji).
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III Nagrody
1) Trzy najlepsze drużyny zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.
2) Organizator dopuszcza wprowadzenie ewentualnych dodatkowych nagród lub wyróżnień, w
zależności od pozyskanych środków/sponsorów.
IV Postanowienia końcowe
1) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
Kierownicy drużyn, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych
zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą emailową).
2) Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi
Biegów.
3) Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo (telefonicznie) na
adres jacekbiega@maratonbieszczadzki.pl (tel. 509 162 966)
lub na adres biuro@maratonbieszczadzki.pl (tel. 731 209 988)

