X ZIMOWE BIEGI GÓRSKIE
FALENICA 2013
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA

1. Podczas X ZBG, oprócz klasyfikacji indywidualnej prowadzona będzie klasyfikacja
zespołowa.

2. Wynik zespołu ustala się na podstawie sumy czasów pięciu najlepszych zawodników
z jednego klubu (taka sama nazwa klubu/zespołu) na każdym z biegów, z tym, że
obligatoryjnie zalicza się wynik najlepszej zawodniczki oraz najlepszego zawodnika
(zawodniczki) powyżej 45 lat.

3. Do klasyfikacji końcowej zalicza się 3 najlepsze wyniki z 5 pierwszych biegów cyklu.
4. W składzie drużyny może być więcej niż 5-ciu zawodników, z tym że w każdym

punktowanym biegu musi startować co najmniej jedna kobieta oraz co najmniej jeden
zawodnik (zawodniczka) powyżej 45 lat.

5. Jeśli klub chce wystawić więcej zespołów, to każdy z nich powinien mieć swój numer,
np. KB Orientuz 1, KB Orientuz 2 itd.

6. Zawodnik reprezentuje zespół, do którego został zgłoszony podczas pierwszego
startu.

7. Każdy z 3 najlepszych zespołów otrzyma pamiątkowy puchar z nazwą klubu/zespołu,
ufundowany przez POWERGYM.

Kto to jest POWERGYM?
Firma POWERGYM to hiszpańska firma z olbrzymim, ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku
medycyny sportowej. W tym czasie produkty tej firmy były i są uznawane za produkty najwyższej
jakości. Cieszą się ogromnym zaufaniem zarówno zawodowych sportowców, jak i organizacji
z zakresu medycyny sportowej, takich jak CAR SANT CUGAT* z Barcelony.
Firma POWERGYM to produkty dla osób uprawiających sport na najwyższym poziomie ale nie tylko .
Produkty Powergym-u będą też używane przez naszych zawodników klubowych - biegających
amatorów.
*CAR SANT CUGAT jest jednostką należącą do Rządu Katalonii i Hiszpanii. CAR rozpoczął
działalność w 1987 roku po wyborach w Barcelonie w hali olimpijskiej jako narzędzie do poprawy elity
sportowców. CAR posiada nowoczesne obiekty sportowe wykorzystywane do najnowszych technik
szkolenia a także nowoczesne laboratorium fizjologii z wyposażeniem naukowym na najwyższym
poziomie.
Celem CAR, zawsze było uzyskanie jak najlepszych wyników i osiągnięć ich zawodników.
Po przebadaniu produktów marki POWERGYM i uzyskaniu naukowych podstaw, oraz udowodnieniu
skuteczności działania u zawodowych sportowców, zdecydowano się podpisać umowę z dostawcą,
który stał się jedyną firmą odpowiadająca za temat żywienia sportowców w CAR.
Produkty POWERGYM używane są przez sportowców zawodowych, a centrum sportowe CAR
potwierdza ich skuteczność, jakość i bezpieczeństwo oraz zapewnia brak zanieczyszczeń i substancji
zakazanych, które mogłyby dać pozytywny wynik kontroli antydopingowej.

