REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH „,Pomerania Elminator XC”

SPIS TREŚCI
1. Runda kwalifikacyjna
 Aby zawody XCE się odbyły, do rundy kwalifikacyjnej musi się zgłosić
minimum 12 zawodników.
 Runda kwalifikacyjna organizowana jest w tym samym dniu, co zawody
główne.
 Runda kwalifikacyjna ma formę jazdy indywidualnej na czas po trasie
wyścigu na dystansie jednego okrążenia. Najlepszych 32 zawodników
(8x4) kwalifikuje się do zawodów głównych (patrz załącznik 1).
 W przypadku remisu (uzyskania jednakowych czasów) w rundzie
kwalifikacyjnej, kolejność zawodników ustalana jest na podstawie
ostatniego indywidualnego rankingu MTB Pomerania Maraton.
 Jeśli zawodnicy nie są sklasyfikowani w tym rankingu, ich kolejność
ustalana jest w drodze losowania.
 Numery startowe do rundy kwalifikacyjnej przydzielane są na podstawie
wcześniejszego zapisu online lub w biurze zawodów.
 Wyścig odbywa się w dwóch kategoriach: Open Mężczyźni, Open Kobiety
 Zawodnicy startują w kolejności ich numerów startowych, z mniejszymi
numerami pierwsi.
 Kobiety startują przed mężczyznami.
2. Zawody główne
 Numery startowe przydzielane są wg miejsc zajętych w rundzie
kwalifikacyjnej. Numer 1 otrzymuje zwycięzca kwalifikacji.
 Zawody główne składają się z biegów, gdzie grupy zawodników
rozstawiane są zgodnie ze schematem z załącznika 1,
 Kolejność biegów:
1.Mężczyźni, aż zostanie osiągnięta runda w której są kobiety.
2.Kobiety mały finał, Kobiety duży finał
3.Mężczyźni mały finał, Mężczyźni duży finał.

 Zamierzony kontakt przez pchanie, ciągnięcie lub w inny sposób, który
spowoduje spowolnienie innego zawodnika, upadek lub opuszczenie przez niego
trasy jest zakazany i powoduje dyskwalifikację(DSQ) inicjatora.
 Komisja Sędziowska niezależnie, może zadecydować o relegowaniu
zawodnika (REL) i przyznaniu mu pozycji innej niż uzyskana na mecie
biegu.
 Zawodnicy, którzy w półfinale nie wystartowali (DNS), nie ukończyli (DNF)
lub zostali zdyskwalifikowani (DSQ) nie mogą wystartować w małym finale.
3. Końcowa klasyfikacja zawodów sporządzana jest w kolejności grup
wymienionych niżej:
1.Klasyfikowani są wszyscy zawodnicy startujący w dużym finale, z wyjątkiem
DSQ
2.Klasyfikowani są wszyscy zawodnicy startujący w małym finale, z wyjątkiem
DSQ
3.Klasyfikowani są zawodnicy DNF lub DNS z półfinałów
4.Kolejność pozostałych zawodników wynika z rundy, którą osiągnęli, następnie
miejsca zajętego w tym biegu, a następnie ich numeru startowego.
 W każdej z wyżej wymienionych grup zawodnicy DNF są klasyfikowani
przed DNS.
 W przypadku kilku zawodników DNF lub DNS decyduje numer startowy.
Zawodnicy, którzy w pierwszej rundzie głównych zawodów byli DNF lub DNS
wymieniani są bez przyznawania im miejsca.
 Zawodnicy zdyskwalifikowani(DSQ) z głównych zawodów wymieniani są
bez przyznawania im miejsca.
 Zawodnicy niezakwalifikowani do zawodów głównych nie są umieszczani w
liście wyników (klasyfikacji końcowej).
Przepisy szczegółowe
Na ziemi musi być namalowana siatka startowa (korytarze startowe).
Zawodnicy muszą być ustawieni w jednej linii każdy w swoim korytarzu.
Zawodnicy w każdym biegu mogą wybierać swoją pozycję startową w
kolejności ich numerów startowych.
 Zawodnik z najniższym numerem wybiera pierwszy.
4.




5. Harmonogram wyścigu:
- godz. 13.00 – 14.00 - zapisy w Biurze Zawodów
- godz. 14.00 – rozpoczęcie Treningów
- godz. 14.45 – koniec Treningów
- godz. 15.00 – Rozpoczęcie Eliminacji ( indywidualna jazda na czas )
- godz. 17.00 – Start 1/8 Finału – 8 biegów
- godz. 18.30 – Start ¼ Finału – 4 Biegi
- godz. 19.20 – Start ½ Finału – 2 Biegi
- godz. 20.00 – Start Finału – 1 Bieg
- godz. 21.00 – Dekoracja zwycięzców

