
 

REGULAMIN 
ROZGRYWANIA MISTRZOSTW POLSKI 2018 W KRYTERIUM ULICZNYM 

 

 

1. CEL MISTRZOSTW  
 

1.1 Wyłonienie indywidualnych Mistrzów Polski w kryterium ulicznym na rok 2018 w 

kategoriach:  

- mężczyźni open (elita + U-23)  

- kobiety open (elita + U-23 + juniorki)  

- mężczyźni U-23  

- kobiety U-23  

- juniorzy  

- juniorki  

 

1.2 Popularyzacja kolarstwa szosowego i propagowanie zdrowej, sportowej rywalizacji.  

1.3 Promocja województw, powiatów, miast i gmin organizatorów eliminacji i finału 

mistrzostw Polski w kryterium ulicznym.  

 

2. UCZESTNICTWO  
W poszczególnych eliminacjach mistrzostw Polski mogą startować zarówno zawodnicy 

polscy jak I zagraniczni, posiadający ważną licencję na rok 2018. W klasyfikacji końcowej 

mistrzostw Polski zostaną uwzględnieni tylko zawodnicy polscy.  

 

3. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA POSZCZEGÓLNYCH ELIMINACJI W 

ROKU 2018  
 

22.04.2018 Nowa Ruda - kat.: junior, juniorka, elita kobiet;  

27.05.2018 Toruń - kat.: juniorka, elita kobiet;  

01.06.2018 Darłowo - kat.: juniorka, elita kobiet;  

15.07.2018 Wieluń - kat.: juniorka, elita kobiet, młodzieżowiec; 

22.07.2018 Pszczyna - kat.: junior, juniorka, elita mężczyzn;  

28.07.2018 Tychy - kat.: junior, juniorka, elita kobiet, elita mężczyzn;  

05.08.2018 Warszawa - kat.: junior, juniorka, elita kobiet, elita mężczyzn;  

11.08.2018 Gruczno- kat.: juniorka, elita kobiet 

12.08.2018 Koło- kat.: junior, elita mężczyzn 

09.09.2018 Prudnik Finał- kat.: junior, juniorka, elita kobiet, elita mężczyzn 

 

4. ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW POLSKI  

 

4.1 Mistrzostwa Polski w kryterium ulicznym będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZKol i 

niniejszym regulaminem.  

4.2 Każda eliminacja mistrzostw Polski rozgrywana będzie na okrążeniach o długości 1 - 2,5 

km.  

4.3 Dystanse dla poszczególnych wyścigów:  

• mężczyźni open - 40 - 60 km  

• kobiety open - 30 - 40 km  

• juniorzy - 30 - 40 km  



 

4.4 Punktacja okrążeń w poszczególnych eliminacjach MP:  

- co 5 okrążenie 1 m. - 5 pkt., 2 m. - 3 pkt., 3 m. - 2 pkt., 4 m.- 1 pkt.  

- ostatnie okrążenie 1 m. - 10 pkt., 2 m. - 6 pkt. 3 m. - 4 pkt., 4 m. - 2 pkt.  

- pozostałe okrążenia 1 m. - 2 pkt., 2 m. - 1 pkt.  

- Nadrobienie okrążenia 20 pkt.  

 

4.5 Do klasyfikacji generalnej MP w poszczególnych kategoriach wiekowych zaliczane będą 

wszystkie punkty zdobyte na poszczególnych okrążeniach w każdej z eliminacji.  

- Do klasyfikacji generalnej MP w kategorii juniorek, zawodniczki na mecie ostatniego 

okrążenia zdobywają dodatkowe punkty zgodnie z zajętymi miejscami w swojej kategorii 

wiekowej według następującego klucza:  

- 1 m. - 10 pkt., 2 m. - 6 pkt. 3 m. - 4 pkt., 4 m. - 2 pkt.  

4.6 Punktacja w poszczególnych edycjach obejmuje również zawodników zagranicznych, ale 

klasyfikacja generalna MP tworzona jest tylko w oparciu o zawodników polskich.  

4.7 Klasyfikacja generalna mistrzostw Polski będzie tworzona i publikowana na stronie 

pzkol.pl po każdej eliminacji. W przypadku gdy dwóch zawodników uzyska tę samą liczbę 

punktów, wówczas wyżej sklasyfikowany zostanie zawodnik, który zajął wyższe miejsce w 

ostatniej eliminacji.  

4.8 Mistrzem Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie 

zawodniczka/zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów we wszystkich 

eliminacjach MP.  

4.9 Start w eliminacji finałowej jest obowiązkowy. Jeśli zawodniczka/zawodnik nie weźmie 

udziału w zawodach finałowych, nie zostanie uwzględniony w klasyfikacji końcowej 

mistrzostw Polski.  

5. NAGRODY  
Zwycięzcy klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną 

udekorowani koszulkami Mistrza Polski oraz otrzymają złote medale. Zawodnicy, którzy 

zajmą miejsca drugie otrzymają medale srebrne, a za miejsca trzecie - medale brązowe. 

 

 

6. KONTROLA ANTYDOPINGOWA  
Kontrola antydopingowa zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami PZKol.  
 

7. POZOSTAŁE INFORMACJE  

Pozostałe informacje dotyczące każdej eliminacji (zgłoszenia, skład komisji sędziowskiej itp.) 

zostaną zawarte w regulaminach poszczególnych eliminacji 


