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REGULAMIN  

PUCHARU POLSKI SKANDIA MARATON LANG TEAM 

W MARATONIE MTB NA ROK 2012 W KATEGORII OPEN  

 

1. Prawo udziału we współzawodnictwie pucharowym mają zawodnicy, którzy posiadają 
ważną licencję kolarską i badanie lekarskie zgodnie z przepisami UCI (Międzynarodowej 

Unii Kolarskiej) i Polskiego Związku Kolarskiego. 

 

2. Współzawodnictwo prowadzone jest w klasyfikacji Open na najdłuższym rozgrywanym 

dystansie w poszczególnych edycjach (Grand Fondo). 

 

3. Współzawodnictwo prowadzone jest zgodnie z przepisami UCI (Międzynarodowej Unii 

Kolarskiej) i Polskiego Związku Kolarskiego: 

                     - elita mężczyźni  (19 lat i starsi - 1993 rok urodzenia i starsi) 

  - elita kobiet  (19 lat i starsze - 1993 rok urodzenia i starsze) 

                     

4. Poszczególne edycje Pucharu Polski rozgrywane są zgodnie z wewnętrznym regulaminem 

poszczególnej edycji Pucharu Polski oraz regulaminem Pucharu Polski.    

 

5. 20 najwyżej sklasyfikowanych zawodników w klasyfikacji Pucharu Polski rozstawionych 

jest w pierwszym sektorze do startu w kolejnej edycji Pucharu Polski. 

 

6. Do klasyfikacji Pucharu Polski punktują tylko zawodnicy polscy, wyłonieni wg kolejności 

po wykreśleniu z wyników zawodników zagranicznych oraz zawodników nie posiadających 

licencji kolarskiej. 

 

7. Do klasyfikacji Pucharu Polski zalicza się każdemu zawodnikowi (6 z 8) najlepszych 

rezultatów.   

 

8. Zwycięzcą Pucharu Polski zostanie zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów 

w zawodach PP punktowanych: 

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

punkty       25 20        17 15 14 13 12 11 10  9 

 

miejsce        11 12 13 14 15 16 17 18   

punkty           8  7  6  5  4  3  2  1  

 

Edycja w Obiszowie oraz Finał Pucharu Polski w Kwidzynie będą podwójnie punktowane. 

 

9. W przypadku równej liczby punktów o wyższym miejscu decyduje wyższe miejsce                      

w ostatnio rozegranym Pucharze Polski. 

 

10. Do klasyfikacji drużynowej zaliczana jest suma punktów dwóch najlepszych zawodników 

z drużyny w kategorii Open mężczyzn oraz jednej najlepszej zawodniczki w kategorii Open 

kobiet, z klasyfikacji indywidualnej. Drużyna może składać się wyłącznie z zawodników tej 

samej Grupy Zawodowej lub Klubu Sportowego zgodnie z przepisami Polskiego Związku 

Kolarskiego. 

 

11. Wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Sportowymi UCI (Międzynarodowej 

Unii Kolarskiej) i Polskiego Związku Kolarskiego. 
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12. Począwszy od drugiej serii Pucharu Polski Skandia Maraton Lang Team aktualny lider ma 

obowiązek startu w wyścigu w koszulce lidera otrzymanej od organizatora podczas ceremonii 

dekoracji. W przypadku nieobecności aktualnego lidera w danej kategorii w koszulce lidera 

ma obowiązek wystartować zawodnik najwyżej sklasyfikowany w Pucharze Polski. 

Zawodnik, który nie zastosuje się do tych przepisów, zostanie wykluczony z punktacji 

Pucharu Polski. Podczas ekstremalnych warunków pogodowych, sędzia główny może 

zwolnić zawodnika z tego obowiązku.  

 

13. Organizator ma obowiązek zapewnić Grupom Zawodowym startującym w Pucharze 

Polski powierzchnie techniczną na samochody, namioty etc. w „miasteczku” startowym.  

 

14. Podczas każdego wyścigu Pucharu Polski zawodnicy mogą zostać poddani kontroli 

antydopingowej zgodnie z przepisami UCI (Międzynarodowej Unii Kolarskiej), Polskiego 

Związku Kolarskiego i WADA (Światowa Agencja Antydopingowa). 

 

15. W każdej edycji Pucharu Polski organizator ma obowiązek zapewnić nagrody finansowe: 

Kategoria Mężczyźni:    

1. 2500 zł                

2. 1500 zł                   

3. 1000 zł  

 Kategoria Kobiety: 

1. 1200 zł                

2. 800 zł                   

3. 500 zł               

 

16. Zwycięzcy Pucharu Polski i najlepsza drużyna zostaną uhonorowani pucharami za 

klasyfikację końcową Pucharu Polski oraz zostaną zaproszeni na uroczyste coroczne 

podsumowanie sezonu kolarskiego. Nagroda finansowa za zwycięstwo w klasyfikacji 

generalnej dla najlepszej drużyny wynosi 5000 zł. 

 

17. Zwycięzca i zwyciężczyni końcowej klasyfikacji Pucharu Polski otrzyma Mistrzowską 
Klasę Sportową, zawodnicy i zawodniczki sklasyfikowani na miejscach 2 – 5 otrzymają 
Pierwszą Klasę Sportową. 
 

18. Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem zawodów decyduje w przypadkach 

spraw spornych nie ujętych w regulaminie zawodów. 

 

19. 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.  

 

20. Każdy zawodnik ma obowiązek sprawdzenia czy znajduje się w komunikacie końcowym 

każdej edycji Pucharu Polski i na bieżąco reagować w przypadku jakiś nieprawidłowości czy 

błędów. Wszelkie niejasności muszą być wyjaśnione przed kolejną edycją Pucharu Polski. Po 

tym terminie żadne protesty nie będą uwzględniane.  

 

21. Terminy Pucharów Polski Skandia Maraton Lang Team: 

 

06.05.2012 Kraków 

12.05.2012 Białystok 

27.05.2012 Nałęczów 

03.06.2012 Gdańsk 
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22.07.2012 Bytów 

02.09.2012 Obiszów 

09.09.2012 Rzeszów 

22.09.2012 Kwidzyn 

 

  


