
REGULAMIN KLASYFIKACJI GENERALNEJ CYKLU STALOWYCH ZAWODÓW 2022 

  

1. Organizatorem głównym cyklu Stalowych Zawodów 2022 jest Fundacja Hutnik 1957. 

2. Niniejszy regulamin przedstawia zasady klasyfikacji zawodników w klasyfikacji generalnej cyklu 
Stalowych Zawodów 2022. 

3. W ramach cyklu Stalowych Zawodów 2022 zostanie przeprowadzonych 7 imprez: 

• 14 maja 2022 – Ursus 
• 28 maja 2022 – Mokotów 
• 11 czerwca 2022 – Ochota 
• 6 sierpnia 2022 – Praga-Północ 
• 27 sierpnia 2022 – Bielany 
• 24 września 2022 – Włochy 
• 1 października 2022 - Żoliborz 

4. W końcowej klasyfikacji generalnej cyklu Stalowych Zawodów 2021 zostaną sklasyfikowani 
zawodnicy, którzy ukończą przynajmniej jedną z imprez. 

5. Zasady przyznawania punktów na poszczególnych dystansach za każdy start: 

1. miejsce - 100 pkt 

2. - 80 

3. - 60 

4. - 50 

5. - 45 

6. - 40 

7. - 36 

8. - 32 

9. - 29 

10. - 26 

11. - 24 

12. - 22 

13. - 20 

14. - 18 

15. - 16 

16. - 15 

17. - 14 

18. - 13 

19. - 12 

20. - 11 



21. - 10 

22. - 9 

23. - 8 

24. - 7 

25. - 6 

26. - 5 

27. - 4 

28. - 3 

29. - 2 

30. - 1 

6. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów w klasyfikacji końcowej przez dwóch lub więcej 
zawodników o miejscu decyduje wynik z ostatniej rywalizacji zawodników, w której porównywani 
zawodnicy startowali. 

7. Klasyfikacja generalna zostanie przygotowana w następujących kategoriach: 

• OPEN Kobiet 
• OPEN Mężczyzn 

8. Nagrodę w postaci voucheru do Studia Treningowego Dwa Ognie wymiennego na odżywki 
sportowe otrzymają zwycięzcy klasyfikacji. 

9. Wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej odbędzie się podczas zakończenia cyklu Stalowych 
Zawodów 2022. Organizator nie przewiduje przesyłania nagród drogą pocztową. Odbiór nagród jest 
możliwy tylko podczas zakończenia cyklu Stalowych Zawodów 2022 przez osoby sklasyfikowane na 
lub przez osoby posiadające pisemne upoważnienie do odbioru nagrody. 

10. W terminie 3 dni od zakończenia każdej imprezy organizator będzie publikował aktualną 
klasyfikację generalną cyklu wraz z informacją na stronie cyklu. Reklamacje dotyczące klasyfikacji 
przed ostatnią imprezą cyklu organizator przyjmuje wyłącznie pisemnie  na adres 
mailowy zawody@hutnikwarszawa.pl do dnia 29 września 2022 roku. Reklamacje złożone po tym 
terminie, w szczególności podczas ceremonii dekoracji nie będą rozpatrywane. 

11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Fundacji Hutnik 1957 decyzja Fundacji Hutnik 
1957 jest w kwestii klasyfikacji generalnej ostateczna. 

12. W przypadku konieczności odwołania lub zmiany terminu jednej lub więcej imprez w organizator 
zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.  

 


