Regulamin PUCHARU POLSKI w Maratonie MTB

1. Puchary Polski w Maratonie MTB składają się z cyklu 10 eliminacji wpisanych do
kalendarza Polskiego Związku Kolarskiego:
 18 kwietnia 2015 – Maratony Kresowe – Michałowo k. Białegostoku
 3 maja 2015 – Gogol MTB – Połczyn Zdrój
 17 maja 2015 – Cyklokarpaty – Kluszkowce
 13 czerwca 2015 – Skandia Maraton – Gdańsk
 21 czerwca 2015 – Bike Maraton – Jelenia Góra
 25 lipca 2015 – Bike Maraton – Bielawa
 16 sierpnia 2015 – Maratony Kresowe – Chełm
 6 września 2015 – Mazovia MTB – Olsztyn
 13 września 2015 – Kaczmarek Electric MTB – Wolsztyn
 4 październik 2015 – Skandia Maraton – Kwidzyn
2. Prawo udziału we współzawodnictwie pucharowym mają zawodnicy, którzy posiadają
ważną licencję kolarską i badanie lekarskie zgodnie z przepisami Polskiego Związku
Kolarskiego, Międzynarodowej Unii Kolarskiej lub krajowej Federacji zrzeszonej w
Międzynarodowej Unii Kolarskiej.
3. Współzawodnictwo prowadzone jest w kategoriach:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Elita mężczyzn
Elita kobiet
Cyklosport mężczyźni
Cyklosport kobiety
Masters kobiety
Masters I mężczyźni
Masters II mężczyźni

Rywalizacja ma miejsce na najdłuższym rozgrywanym dystansie w danej imprezie.
4. Współzawodnictwo prowadzone jest zgodnie z przepisami UCI Polskiego Związku
Kolarskiego:
- elita mężczyźni (19 lat i starsi - 1995 rok urodzenia i starsi)
- elita kobiet (19 lat i starsze - 1995 rok urodzenia i starsze)
- cyklosport mężczyźni (19 – 29 lat – ur. 1986 - 1996)
- cyklosport kobiety (19 – 29 lat – ur. 1986 - 1996)
- Masters I mężczyźni (30 – 44 lat – ur. 1971 – 1985)
- Masters II mężczyźni (45 lat i starsi – ur. 1971 i starsi)
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- Masters kobiety (1986 i starsze)
- Drużynowo
5. Poszczególne edycje Pucharu Polski rozgrywane są zgodnie z regulaminami tych
zawodów, zatwierdzonymi przez PZKol oraz Przepisami Sportowymi PZKol.
6. Zawodnicy rywalizujący w ramach Pucharu Polski startują z pierwszego sektora na
podstawie deklaracji udziału w Pucharze Polski w maratonie MTB.

7. Do klasyfikacji Pucharu Polski punktują tylko zawodnicy określeni w pkt.2, wyłonieni wg
kolejności po wykreśleniu z wyników zawodników nie posiadających licencji.

8. Do klasyfikacji Pucharu Polski zalicza się każdemu zawodnikowi sześć najlepszych
rezultatów.

9. Zwycięzcą Pucharu Polski zostanie zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów.
Każda edycja Pucharu Polski punktowana jest w kategoriach określonych w punkcie 4
według poniższego schematu. Do klasyfikacji drużynowej liczą się punkty zdobyte przez
maksymalnie czterech zawodników wg poniższego klucza:
- wynik najlepszego zawodnika elity mężczyzn open
- maksymalnie dwóch zawodników kategorii Cyklosport lub Masters z mężczyzn open
- jedną zawodniczkę kategorii elita kobiet, cyklosport kobiet lub masters kobiet liczona z
kobiet open
Schemat naliczania punktów za edycję: punkty będą rozdzielane według poniższego
schematu: (czas zwycięzcy kategorii/ czas zawodnika) * 600 pkt
10. Podczas każdego wyścigu Pucharu Polski zawodnicy mogą zostać poddani kontroli
antydopingowej zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego i Komisji ds.
Zwalczania Dopingu w Sporcie.

11. W każdej edycji Pucharu Polski organizator ma obowiązek zapewnić nagrody finansowe:
Elita mężczyzn:
1. 2000 zł
2. 1500 zł
3. 750 zł
4. 300 zł
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5. 100 zł
6. 100 zł
7. 50 zł
8. 50 zł
9. 50 zł
10. 50 zł
Elita kobiet:
1. 2000 zł
2. 1500 zł
3. 750 zł
4. 300 zł
5. 150 zł
6. 100 zł
7. 50 zł
8. 50 zł
9. 50 zł
10. 50 zł

12. Zwycięzcy Pucharu Polski zostaną uhonorowani pucharami za klasyfikację końcową
Pucharu Polski oraz zostaną zaproszeni na uroczyste coroczne podsumowanie sezonu
kolarskiego.
13. Zwycięzca i zwyciężczyni końcowej klasyfikacji Pucharu Polski zostaną uhonorowani
pucharami za klasyfikację końcową podczas Gali Polskiego Związku Kolarskiego
podsumowującej sezon.
14. Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów decyduje zgodnie z
przepisami Polskiego Związku Kolarskiego w przypadkach spraw spornych nie ujętych w
regulaminie zawodów.
15. Każdy zawodnik ma obowiązek przed startem potwierdzić u Sędziego Głównego swój
udział w Pucharze Polski. Brak takiego potwierdzenia może spowodować pominiecie
danego zawodnika w punktacji Pucharu Polski.
16. Każdy zawodnik ma obowiązek sprawdzenia czy znajduje się w komunikacie końcowym
każdej edycji Pucharu Polski i na bieżąco reagować w przypadku jakiś nieprawidłowości
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czy błędów. Wszelkie niejasności muszą być wyjaśnione przed kolejną edycją Pucharu
Polski. Po tym terminie żadne protesty nie będą uwzględniane.
17. Opłaty startowe zgodnie z regulaminem organizatora danej edycji Pucharu Polski w
maratonie MTB.
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