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Załącznik 2 
 
Klasyfikacja zespołowa 
 
"Klasyfikacja Zespołowa" na stałe wpisała się już w zlotowe zmagania. Uczestnicy, którzy chcą stworzyć zespół i stanąć ramię w 
ramię z zaprzyjaźnionymi załogami w szranki z innymi zgłoszonymi zespołami prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami. 
Jako "Zespół" definiujemy minimum 3 a maksimum 8 załóg. Do finalnego wyniku Zespołu wliczają się 4 załogi, które osiągnęły 
najlepsze wyniki na którejkolwiek trasie, przy czym z jednej trasy mogą być liczone wyniki nie więcej niż 2 załóg (czyli np. 2 z 
trasy Szosowej – klasa Wolnossąca lub  jedna z Turystyczno-Szosowej, jedna z Terenowej). W skład Zespołu może wchodzić 
jedna załoga dealerska (jest to jedyny przypadek, gdy załoga dealerska może brać udział w "normalnej" klasyfikacji). Zespoły 
mogą się zgłaszać jako Zespoły "niezależne", lub "dealerskie". Jako, że kumoterstwo to nasza specjalność, Zespoły zgłaszające 
się pod oficjalną egidą swego dealera otrzymają w finalnej klasyfikacji 5% bonusu punktowego pod warunkiem, że dany 
dealer będzie obecny do zakończenia Zlotu. Poniższa tabela prezentuje ilość punktów przyznawaną za zajęcie poszczególnego 
miejsca na danej trasie: 
 
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkty 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 

 
 
Rozważmy więc dla przykładu przypadek zespołu składającego się z 6 załóg. Trzy z nich startują na trasie Szosowej, dwie na 
Terenowej i jedna na Turystyczno–Szosowej. Poszczególne załogi  
w Zespole zajęły następujące miejsca i uzyskały odpowiednie ilości punktów: 
 
Załoga Wynik Punkty 

 
Trasa Szosowa (turbo) 
Załoga A 3. miejsce 10 

Załoga B 7. miejsce 4 

Załoga C 9. miejsce 2 
 
Trasa Terenowa 
Załoga D 1. miejsce 15 

Załoga E 5. miejsce 6 

 
Trasa Turystyczno-Szosowa 
Załoga F 8. miejsce 3 

 
Ponieważ do punktacji wliczamy maksymalnie 4 załogi wynik załóg "C" oraz "F" (najsłabsze wyniki) nie będzie liczony. W sumie 
4 najlepsze załogi zdobyły dla Zespołu 35 punktów. Gdyby Zespół startował pod oficjalną egidą autoryzowanego dealera 
otrzymał by dodatkowo 5% bonusu czyli osiągnął by wynik 36,75 co po zaokrągleniu daje 37 punktów i z takim właśnie 
wynikiem konkurował by z pozostałymi. 
W zgłoszeniu Zespołu, który będzie startował pod egidą autoryzowanego dealera musi się znaleźć  
w odpowiednim miejscu pieczątka i podpis przedstawiciela dealera. 
Zgłoszenia mogą zostać dostarczone do Biura Zlotu w dniu rejestracji zawodników (31 maja) bądź też przesłane wcześniej 
mailowo na adres joanna.janik@subaru.pl 
Poszczególne załogi zwycięskiego Zespołu oprócz pucharów otrzymają darmowe uczestnictwo w XVI Zlocie Plejad dla kierowcy 
i pilota. Jest więc o co walczyć! 

 
Formularz drużynowy (link) 

https://zlot.subaru.pl/zlot2018/FormularzDruzynowy_15zlot.pdf

