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MTB XC Utánpótlás csapatsorrend számítási mód 2016
Az utánpótlás nevelésében részt vevő MTB XC egyesületek eredményességének kiszámolása a 2016os idény végén az itt leírt módszerrel történik:
A számolás során az összes UP Magyar Kupa versenyen és a Magyar Bajnokságon megszerzett pontot
figyelembe vesszük.
A csapat sorrend számítása során minden versenyző minden megszerzett pontját figyelembe vesszük,
azaz nincsen kieső eredmény (Pl. valaki megnyeri a 7 Magyar Kupa versenyt és a Bajnokságot is,
akkor 7x250 + 250 = 2000 pontot hoz a csapatának, még akkor is, ha a Magyar Kupa eredmények
számolásánál egy eredménye “kiesik”!)
Az UP csapat sorrend számításba ugyanezen elvek szerint beleszámoljuk az U19-es versenyzők által
szerzett Magyar Kupa pontokat is.
A különböző korosztályok között a következő szorzókat alkalmazzuk, a 2016-os XCO szabályzat 8.
számú mellékletében meghatározott pontokból kiindulva:
U9=1,0; U11=1,0; U13=1,0; U15=1,1; U17=1,2; U19=1,3
Csak azoknak a versenyzőknek az eredménye számít bele az UP csapat sorrend számításba, akiknek:
A)
A nevezéskor leadott csapat neve teljesen megegyezik az MKSZ nyilvántartásában szereplő
csapat névvel. Aki akár egy karakterrel eltér ettől, vagy további karaktereket ír a csapat neve mögé,
annak eredményét nem vesszük figyelembe a számításnál.
B)
Akinek érvényes MKSZ licence van! Az UP csapat pontokat minden verseny után rögzítjük,
oly módon, hogy akinek nincs érvényes licence, az nem szerez a csapatának pontot. Amennyiben
valaki pl. a 3. verseny után váltja ki a licence-ét, akkor onnantól kezdve eredményével már gyűjti
csapatának is a pontokat.

Elfogadta: MTB XC Szakági Tanács 2016. április 5. napján
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