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1. Wyróżnienia w klasyfikacji generalnej. 

W każdej edycji i na każdym dystansie nagradzamy w klasyfikacji generalnej: 

- wśród kobiet i mężczyzn miejsca od I do VIII. 

Klasyfikacja generalna ustalona według zdobytych punktów. 

Punkty liczone są w następujący sposób: 

 czas zawodnika przeliczony zostaje na punkty (w zaokrągleniu do pełnej sekundy wg zasad 

matematycznych) w sposób natępujący: 1 sekunda to 1pkt. 

 od tych punktów odejmujemy bonifikatę za wiek według poniższych wartości (dla kobiet i 

dla mężczyzn przelicznik jednakowy): 

Dystans 5km  

Kategoria                Bonifikata    

do 13 lat   - 200 pkt 

14 - 17   - 100 pkt 

18 - 39  -     0 pkt 

40 – 44  -   30 pkt 

45 – 49  -   60 pkt 

50 – 54  -   90 pkt 

55 – 59  - 120 pkt  

60 – 64  - 150 pkt 

65 – 69  - 200 pkt 

70 +   - 300 pkt  

Dystans 10km 

Kategoria              Bonifikata 

18 - 39  -     0 pkt 

40 – 49  -   50 pkt 

50 – 59  - 150 pkt 

60 – 69  - 300 pkt 

70 +   - 700 pkt 

Dystans 21,1km 

Kategoria               Bonifikata 

18 - 39  - 0 pkt 

40 – 49  - 120 pkt 

50 – 59  - 240 pkt 

60 +             - 400 pkt 

Im mniej punktów, tym zawodnik zajmuje wyższe miejsce. 

 



2. Klasyfikacja drużynowa – bez zmian 

 

3. Klasyfikacja indywidualna (końcowa) Pucharu Polski. 

Bez zmian, czyli w kategoriach tak jak w roku ubiegłym, na dystansie 5km, 10km i 21,1km tj, 1 

miejsce 100 pkt, 2 miejsce 80 pkt, 3 miejsce 70 pkt itd. 

Zawodnicy w klasyfikacji końcowej w kategoriach wiekowych otrzymują okazałe puchary. 

 

4. Losujemy wartościową nagrodę główną 

Uwolnione środki przeznaczymy na wartościową nagrodę główną, którą rozlosujemy wśród osób 

dorosłych. W losowaniu biorą udział wyłącznie osoby, które dokonają zgłoszenia elektronicznego i 

go opłacą w terminie wg regulaminu. Każde elektroniczne zgłoszenie na puchar polski lub puchar 

regionalny będzie kuponem, który weźmie udział w losowaniu. Przewidujemy również nagrody I i II 

stopnia. 

 

Wnioski: 

1. Czas ceremonii ulega skróceniu do około 30-45 min z losowaniem upominków. 

2. Możliwość porównania wyników w różnych kategoriach wiekowych (na podium będą osoby 

z różnych kategorii z podziałem na kobiety i mężczyźni) 

3. Puchary w klasyfikacji generalnej w kategoriach wiekowych będą bardziej okazałe oraz 

będą miały większą wartość dla samego zawodnika. 

 

 

 

 

 


