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Wstęp 
Podkowiańska Dycha to oprócz rywalizacji biegowych, rodzinne święto sportu, zdrowego stylu 
życia i działań społecznych. Nagradzając Najliczniejsze Rodziny chcemy docenić wspólne 
rodzinne spędzanie czasu na aktywnościach sportowych. 


Kto może wziąć udział w rywalizacji 
Wszyscy, którzy zapisując się zaznaczyli chęć wzięcia udziału w rywalizacji rodzinnej podając 
nazwę drużyny rodzinnej, w której biegną. 

Wszyscy członkowie Drużyny Rodzinnej muszą być spowinowaceni lub spokrewnieni ze sobą. 
 

Kategorie 
Nagrodzimy zwycięzców w dwóch kategoriach 


1. Kategoria OPEN

2. Kategoria Biegi Duże


Sposób wyłonienia zwycięzców 

1. Kategoria OPEN 
W kategorii OPEN zwycięża Najliczniejsza Rodzina, której członkowie ukończyli rywalizację w 
dowolnym z czterech biegów imprezy (10km, 5km, 800m, 400m).


W przypadku Rodzin równie licznych zwycięża rodzina, w której składzie jest więcej dzieci 
biegnących na dystansach 400 lub 800m.


Jeśli i to kryterium nie wyłoni zwycięzcy, zwycięży rodzina, której członkowie osiągnęli lepszy 
wynik sportowy w biegach z pomiarem czasu (5 i 10km). Będziemy to rozstrzygać licząc 
percentyle dla każdego z członków drużyny.

Np. zajęcie miejsca 30 na biegu 5km, który ukończyło 100 osób daje percentyl = 30/100 = 30% a 
zajęcie miejsca 20 w biegu na 10km, który ukończyło 500 osób daje percentyl = 20/500 = 4%


Zwycięży drużyna, której suma percentyli wszystkich członków jest najmniejsza. 


1. Kategoria Biegi Duże

W kategorii BIEGI DUŻE zwycięża Najliczniejsza Rodzina, której członkowie ukończyli rywalizację 
w biegu na 10km i 5km. 


W przypadku Rodzin równie licznych zwycięży R, której członkowie osiągnęli lepszy wynik 
sportowy w biegach z pomiarem czasu (5 i 10km). Będziemy to rozstrzygać licząc percentyle dla 
każdego z członków drużyny. Np. zajęcie miejsca 30 na biegu 5km, który ukończyło 100 osób 
daje percentyl = 30/100 = 30% a zajęcie miejsca 20 w biegu na 10km, który ukończyło 500 osób 
daje percentyl = 20/500 = 4%

 
Zwycięży drużyna, której suma percentyli wszystkich członków jest najmniejsza. 


Nagrody 
Zwycięzcy obu kategorii otrzymają nagrody ufundowane przez Sponsorów 


Głos Ostateczny :) 
Wątpliwości Regulaminowe rozstrzyga Organizator



