Klasyfikacje Śląskiego Związku Kolarskiego

Regulamin
1.

Zasady ogólne

1.1.
Śląski Związek Kolarski, zwany dalej ŚlZKol, jest odpowiedzialny za
prowadzenia klasyfikacji będących przedmiotem niniejszego regulaminu.
1.2.

Regulamin precyzuje zasady prowadzenia:

•

klasyfikacji indywidualnych ŚlZKol,

•

klasyfikacji zespołowych ŚlZKol w poszczególnych kategoriach wiekowych,

•

klasyfikacji klubowej.

osobno w konkurencjach:
•

kolarstwo szosowe,

•

kolarstwo górskie MTB.

1.3.
Klasyfikacje indywidualne prowadzone są oddzielnie dla zawodników
zrzeszonych w ŚlZKol w kategoriach: żak, młodzik, junior młodszy, junior, elita oraz dla
zawodniczek zrzeszonych w ŚlZKol w kategoriach: żak, młodziczka, juniorka młodsza,
juniorka, elita kobiet.
1.4.
O kolejności w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma zdobytych punktów.
Do klasyfikacji indywidualnych w kategoriach starszych od młodzika/-czki zalicza się
punkty zdobyte w klasyfikacjach indywidualnych Polskiego Związku Kolarskiego
w danej dyscyplinie w stosunku jeden do jednego.
1.5.
Klasyfikacje zespołowe prowadzone są osobno w każdej z wymienionych
w punkcie 1.3. kategorii. O kolejności w klasyfikacjach zespołowych decyduje suma
punktów zdobytych przez zawodników/-czki danego klubu w danej kategorii wiekowej.
W
przypadku,
gdy suma punktów zdobytych przez
zawodników/-czki
reprezentujących/ -ce dwa lub większą liczbę klubów w danej kategorii wiekowej jest
równa, to o kolejności decyduje wyższe miejsce najlepszego/-j zawodnika/-czki w tej
kategorii wiekowej.
1.6.
Do klasyfikacji indywidualnych zalicza się punkty za miejsca zajęte w wyścigach
punktowanych zgodnie z kluczem:
1 m. – 12 pkt, 2 m. – 10 pkt, 3 m. – 8 pkt, 4 m. – 7 pkt, 5 m. – 6 pkt,
6 m. – 5 pkt, 7 m. – 4 pkt, 8 m. – 3 pkt, 9 m. – 2 pkt, 10 m. – 1 pkt.
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1.7.
Do klasyfikacji klubowej zalicza się punkty za miejsca zajęte w klasyfikacjach
zespołowych w poszczególnych kategoriach osobno w kategoriach męskich i żeńskich.
Za pierwsze miejsce przyznaje się liczbę punktów równą liczbie sklasyfikowanych
zespołów powiększoną o 1. Za drugie miejsce przyznaje się liczbę punktów równą
liczbie startujących zespołów pomniejszoną o 1, a za każde kolejne miejsce o jeden
punkt mniej. (1 miejsce: n+1, 2 i kolejne miejsce: n-m+1, gdzie n-liczba
sklasyfikowanych zespołów, m – zajęte miejsce).
W przypadku równej liczby punktów decyduje większa liczba wyższych miejsc
w klasyfikacjach zespołowych.
1.8.
Zawodnik/-czka, który/-a wystartuje w starszej kategorii wiekowej zostanie
ujęty/-a w klasyfikacjach ŚlZKol zgodnie z miejscem zajętym w tej kategorii.
1.9.
W przypadku zmian barw klubowych przez zawodnika/-czkę w trakcie trwania
sezonu, do klasyfikacji zespołowej punkty zdobyte przed zmianą zalicza się
pierwszemu klubowi, a po zmianie drugiemu.
1.10. Do klasyfikacji ŚlZKol punktowane są imprezy zgłoszone do kalendarza ŚlZKol,
których regulamin zostanie zatwierdzony przez Zarząd ŚlZKol co najmniej miesiąc
przed imprezą. Spośród wyścigów punktowanych w danej kategorii wiekowej do
klasyfikacji ŚlZKol, które odbywają się tego samego dnia, w klasyfikacjach zostanie
uwzględniona impreza zgłoszona wcześniej. Dodatkowo do klasyfikacji ŚlZKol zalicza
się wybrane imprezy z województw ościennych.
1.11. Za miejsca zajęte w imprezach ujętych w kalendarzu ŚlZKol i zaliczanych do
klasyfikacji indywidualnych PZKol nie przyznaje się dodatkowo punktów do klasyfikacji
ŚlZKol, z wyłączeniem Mistrzostw Śląska.
1.12. Zarząd ŚlZKol obliguje osobę prowadzącą klasyfikacje do umieszczania ich na
stronie ŚlZKol: http://szkol.ovh.org. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie klasyfikacji
jest sekretarz Śląskiego Związku Kolarskiego.
1.13. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Śląskiego
Związku Kolarskiego.
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2.

Klasyfikacje szosowe

2.1.
W przypadku zdobycia równej liczby punktów przez dwóch/dwie lub więcej
zawodników/-czek decyduje w kolejności wyższe miejsce: w Mistrzostwach Śląska ze
startu wspólnego, w jeździe indywidualnej na czas, w wyścigu górskim, w wyścigu
przełajowym i w wyścigu MTB.
2.2.
Do klasyfikacji indywidualnych zalicza się podwojoną liczbę punktów za
Mistrzostwa Śląska w przełaju, ze startu wspólnego, w jeździe indywidualnej na czas,
w wyścigu górskim oraz w wyścigu MTB. Punkty zdobyte w Mistrzostwach Śląska
w jeździe dwójkami i drużyną na czas nalicza się każdemu/-j zawodnikowi/-czce
zgodnie z kluczem w punkcie 1.6.
2.3.
Do klasyfikacji indywidualnych punktuje się Mistrzstwa Polski w przełaju tak jak
Mistrzostwa Śląska w przełaju.
2.4.
Do klasyfikacji indywidualnych zalicza się punkty za klasyfikację końcową
Mistrzostw Śląska na torze. Do klasyfikacji końcowej Mistrzostw Śląska na torze zalicza
się każdemu/-j zawodnikowi/-czce dwa najlepsze miejsca zajęte w konkurencjach
indywidualnych. Miejsca te są punktowane zgodnie z kluczem w punkcie 1.6.
W przypadku uzyskania przez dwóch/dwie lub więcej zawodników/-czek równej sumy
punktów, o kolejności decyduje liczba wyższych miejsc zajętych we wszystkich
konkurencjach indywidualnych. Do klasyfikacji zespołowej w danej kategorii wiekowej
zalicza się dodatkowo punkty zdobyte w konkurencji drużynowej punktowanej zgodnie
z kluczem w punkcie 1.6.

3.

Klasyfikacje MTB

3.1.
Klasyfikacje MTB prowadzone są w oparciu o klasyfikacje indywidualne MTB
Polskiego Związku Kolarskiego. Punkty z klasyfikacji PZKol zalicza się do klasyfikacji
ŚlZKol w stosunku jeden do jednego.
3.2.
Klasyfikacje indywidualne prowadzone są w kategoriach wymienionych w p. 1.3.
z wyjątkiem kategorii młodzik i młodziczka.

Zatwierdzono na zebraniu Zarządu Śląskiego Związku Kolarskiego w dniu 10.03.2014 r.
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