
Regulamin Pucharu Polskiw maratonie MTB 2017

1. Uczestnictwo

W wyścigach Pucharu Polski w maratonie MTB (XCM) prawo startu mają zawodnicy posiadający

ważną licencję kolarską zgodną z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego lub innej krajowej

Federacji zrzeszonej w Międzynarodowej Unii KoIarskiej,

Wszyscy członkowie ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać ubezpieczenie OC i NNW,

2. Kalendarz

Puchar Polski w maratonie MTB składa się z 8 wyścigów, które są zgłoszone do kalendarza PZKol z

odpowiednią rangą, Rywalizacja ma miejsce na najdłuższym rozgrywanym dystansie w danej

imprezie.

1# PP XCM - Polanic Zdroj- 06 maja - Grabek Promotion

2# PP XCM - Kraków - 13 maja - Lang Team

3# PP XCM - Gdańsk - 27 maja - Lang Team

4# PP XCM - Jelenia Góra - 4 czerwca - Grabek Promotion

5# PP XCM - Krokowa - 1 lipca - Lang Team

6# PP XCM - Szklarska Poręba - 8 lipca - Grabek Promotion

7# PP XCM - Dąbrowa Górnicza - 16 września - Lang Team

8# PP XM - Kielce - 23 września - Grabek Promotion/ Targi Kielce

Finał PP XCM - Kwidzyń - 30 września - Lang Team

3. Kategorie wiekowe

Kategorie wiekowe Pucharu Polskiw maratonie MTB

Kate8oria Data ur. Wiek

Elita Mężczyzn 1998 r, i młodsi 19 lat i starsi

Elita kobiet 1998r, i młodsze 19 lat i starsze

Cyklosport Kobiet 1988r. - 1998r. 19 - 29lat

Cyklosport Mężczyzn 1988r. - 1998r. ].9 - 29 lata

Masters kobiet 1987r, i starsze 30 lat i starsze

Masters l Mężczyzn I987r. - I978r, 30 - 39 lat

Masters ll Mężczyzn 1977r. i starsi 40 lat i starsi



4. Zgłoszenia

Na każdą edycję pucharu Po|ski w maratonie MTB należy wysłać odrębne zgłoszenie zgodnie z

regulaminem imprez poszczególnych organizatorów, Każdy zawodnik ma obowiązek przed

startem potwierdzić u sędziego głównego swój udział w Pucharze Polski. Brak takiego

potwierdzenia może spowodować pominięcie danego zawodnika w punktacji Pucharu Polski

5. Klasyfikacja

Na każdym z wyścigów Pucharu Polski wszyscy uczestnicy z uwzględnieniem zawodników

zagranicznych zdobywają punkty w kategoriach zgodnie z poniższą tabelą.

6. Klasyfi kacja Generalna

Do indywidualnej klasyfikacji generalnej zaliczanych będzie 6 najlepszych wyników osiągniętych

na zawodach pucharu Polski w maratonie MTB. Osoba, która zgromadzi największą iloŚĆ

punktów w swojej kategorii wiekowej zostaje zwycięzcą klasyfikacji generalnej. W przypadku,

gdy dwóch lub więcej zawodników w danej kategorii wiekowej uzyska równą liczbę punktów o

zwycięstwie w klasyfikacji generalnej rozstrzygają kolejno: większa liczba ]. miejsc, 2 miejsc, 3

miejsc itd., a jeżeli ta zasada nie da rozstrzygnięcia o zwycięstwie decyduje lepsze miejsce w

wyścigu finałowym. Dekoracja indywidualnej klasyfikacji generalnej zostanie przeprowadzona na-

finałowej edycji Pucharu Polski w maratonie MTB.

7. Klasyfikacja drużynowa

W ramach pucharu Polskiw maratonie MTB na wszystkich edycjach prowadzona będzie

także klasyfikacja drużynowa. Do klasyfikacji drużynowej punktowaĆ będzie na danYm

wyścigu pucharu polski maksymalnie 2 zawodników i ]. zawodniczka z jednej druŻYnY

(zgodnie z licencją kolarską) z najwyższą liczbą punktów zdobytych w klasYfikacji OPEN

z podziałem na płeć zgodnie z Tabelą nr 1.

W komunikacie końcowym z każdej edycji Pucharu Polskiw maratonie MTB

przedstawione zostaną także wyniki klasyfikacji drużynowej. Do drużynowej klasYfikacji

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LL L2 13 t4 15 16 17 18 19 20

Punkty 100 85 70 60 50 45 40 36 34 32 30 29 28 27 26 25 24 23 22 2L

Miejsce 2t 22 23 ż4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Punkty 20 19 18 17 16 15 L4 13 L2 L1, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



generalnej zaliczanych będzie 6 najlepszych wyników osiągniętych przez drużynę na

. zawodach pucharu Polskiw maratonie MTB. Drużyna, która zgromadzi największą iloŚd

punktów zostaje zwycięzcą klasyfikacji generalnej. W przypadku, gdy dwie lub więcej

drużyn uzyska równą liczbę punktów o zwycięstwie w klasyfikacjigeneralnej rozstrzYga

lepszy wynik w wyścigu finałowym. Dekoracja drużynowej klasyfikacjigeneralnej

zostanie przeprowadzona na finałowej edycji Pucharu Polskiw maratonie MTB.

7. Nagrody

Zwycięzcy pucharu Polski w maratonie MTB w poszczególnych kategoriach wiekowYch

zostaną uhonorowani pucharami za klasyfikację końcową Pucharu Polski.

Zawodnicy uwzględnieni w końcowej klasyfikacji Pucharu Polski w maratonie MTB otrzYmają

odpowiednią Klasę Sportową zgodnie z odrębnymi przepisami PZKol.

W każdej edycji Pucharu Polski w maratonie MTB organizator ma obowiązek zapewniĆ

minimalne nagrody finansowe w wysokości 3200 zł.

Nagrody finansowe na danej edycji przyznawane są w ktasyfikacjiOPEN wg schematu

Puchar Prrlski w MaratoIrie MTB

Mieisce PP Kobiet PP Meżcryzn

l ,00 PLN ,00 PLN

t00 PLN 100 PLN

300 PLN ]00 PLN

+ 200 PLN

l00 PLN

l00 PLN

l 00 PLN

l00 PLN

Zawodnicy rywalizujący w ramach pucharu Polski startują z sektora zerowógo zlokalizowanego

przed sektorem pierwszym na podstawie deklaracji udziału w Pucharze Polskiw maratonie MTB,

W przypadku wyścigów pucharu polski wpisanych do kalendarza UCl zawodnicY będą ustawiani

na starcie zgodnie z:

1) ostatnią opublikowaną klasyfikacją indywidualną UCl MTB Marathon Series,



2)aktualną klasyfikacją Pucharu Polskiw maratonie MTB,

3) rozstawienie wg losowania.

Na pozostałych wyścigach Pucharu Polski zawodnicy będą ustawiani na starcie zgodnie z:

1) aktualną klasyfikacją Pucharu Polskiw maratonie MTB,

2) rozstawienie wg losowania.

Na l edycji zawodnicy lub zawodniczki startujące w tej samej kategorii wiekowejjak w 2016 roku

zajmujący miejsca 1- 15 w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w maratonie MTB 201-6 zostaną

ustawieni na starcie według tej klasyfikacji. Pozostali zawodnicy - rozstawienie według

losowania.

Zawodnicy zgłoszeni po terminie na konkretną edycję Pucharu Polski zostaną ustawieni wg

losowania nie uwzględniając pozycjiw klasyfikacji Pucharu Polski

9. Dekoracje

Na każdej edycji Pucharu Polski W maratonie MTB na podstawie wyników zatwierdzonych przez

sędziego będzie dekorowanych pięciu najlepszych zawodników i pięĆ najlepszych zawodniczek

w klasyfikacji opEN oraztrzej najlepsi zawodnicy itrzy najlepsze zawodniczki z kaŻdej kategorii

indywidualnej wymienionej w punkcie 1 (poza kategorią elita mężczyzn / elita kobiet) Pod

warunkiem zgłoszenia się do startu minimum 3 zawodników/zawodniczek w danej kategorii.

10. Kontrola antydopingowa

podczas każdego wyścigu Pucharu Polski w maratonie MTB zawodnicy mogą zostaĆ Poddani

kontroli antydopingowej zgodnie z przepisami UCl (Międzynarodowej Unii Kolarskiej), Polskiego

Związku Kolarskiego i WADA (Światowa Agencja Antydopingowa).

11. Wyniki

Wyniki i klasyfikacje po każdej z edycji będą publikowane na stronie internetowej Polskiego

Związku Kolarskiego www.pzkol.pl oraz na stronie Pucharu Polski W maiatonie MTB

www. m a rato ny. p uch a r mtb. p l
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