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§ 1. Warunki udziału w klasyfikacji 

1. W rankingu klasyfikowane są osoby, które minimum raz pokonały dystans    

42 km 195m na zawodach sportowych, których wyniki można zweryfikować 

o oficjalnym komunikacie z wynikami. 

2. Warunkiem sklasyfikowania w rankingu jest zameldowanie lub 

zamieszkiwanie osoby zgłaszanej do rankingu na terenie powiatu 

sławieńskiego w okresie, w którym zgłaszana osoba pokonała dystans 42km 

195m. 

§ 2. Ustalanie kolejności w rankingu 

1. O kolejności w rankingu decyduje uzyskany czas na mecie.  

2. W pierwszej kolejności uwzględniane są wyniki netto. W przypadku braku 

wyniku netto uwzględniany jest wynik brutto. 

3. W przypadku gdy osoba ma ukończone więcej niż jeden maraton w 

klasyfikacji uwzględnia się najlepszy wynik według zasady z §2 pkt. 2. 

§ 3. Kategorie klasyfikacji 

1. Klasyfikacja OPEN. 

2. Klasyfikacja kobiet. 

3. Klasyfikacja mężczyzn. 

§ 4. Pozostałe przepisy rankingu 

1. W rankingu uwzględnia się przynależność klubową aktualną na dzień 

uzyskania najlepszego wyniku uwzględnionego w rankingu. 

2. Ostateczną decyzja o uwzględnieniu osoby w rankingu podejmuje komisja, w 

skład której wchodzi po jednym przedstawicielu z klubów biegacza z powiatu 

sławieńskiego: 
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• Klub Biegacza Bryza Postomino 

• Klub Biegacza Darłowskie Charty 

• Klub Biegacza Spoko Sławno 

• Klub Sportowy Olszewski i Synowie 

• MKS Święc Sławno 

3. Ranking na bieżąco publikowany jest na stronie Biegu Marchewkowego pod 

adresem: http://biegmarchewkowy.pl 

4. Uroczyste podsumowanie Rankingu Maratończyków Powiatu Sławieńskiego 

obywać się będzie raz w roku podczas Biegu Marchewkowego w Słowinie. 

5. Zgłoszenia do rankingu należy wysyłać na jedne adresów:  

• krzysztof@slawno.pl 

• biuro@biegmarchewkowy.pl  

6. Zgłoszenie do rankingu musi zawierać: 

• Nazwisko i imię osoby zgłaszanej. 

• Uzyskany czas netto lub brutto. 

• Miejscowość, z której osoba zgłaszana pochodzi. 

• Nazwa klubu – jeżeli zgłaszana osoba w tym czasie przynależała do 

klubu. 

• Miejsce i data udziału w zawodach. 

• Ilość ukończonych zawodów na dystansie 42km 195m. 
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