
Regulamin 

Pucharu Polski 
w Maratonie MTB 2023

1. Uczestnictwo  

Puchar  Polski  w Maratonie  MTB jest  własnością  Polskiego  Związku  Kolarskiego. Wszystkie  edycje

Pucharu  Polski  w  Maratonie  MTB  są  wpisane  do  oficjalnego  kalendarza  PZKol.  We  wszystkich

edycjach Pucharu Polski  w Maratonie MTB obowiązują  przepisy  UCI/PZKol.  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 Kolarskiej. 

2. Kalendarz

Puchar Polski w Maratonie MTB składał się będzie optymalnie z 8 wyścigów, które są zgłoszone do 

kalendarza PZKol. Rangę Pucharu Polski w Maratonie MTB nadaje Zarząd Polskiego Związku 

Kolarskiego na podstawie rekomendacji Komisji MTB przy PZKol. Lista edycji jest publikowana w 

osobnym zarządzeniu i oficjalnym kalendarzu na stronie www.pzkol.pl. Rywalizacja ma miejsce na 

najdłuższym rozgrywanym dystansie w danej imprezie.



3. Kategorie wiekowe

Puchar Polski w Maratonie MTB rozgrywany jest w formule OPEN MĘŻCZYŹN i OPEN KOBIET, a 

poszczególne kategorie są wyłaniane jako dodatkowe klasyfikacje 

Kategorie wiekowe Pucharu Polski w Maratonie MTB:

Kod Kategoria Rok urodzenia Wiek

WE Elita kobiet 2004 i starsze 19 lat i więcej

ME Elita mężczyzn 2004 i starsi 19 lat i więcej

CW Cyklosport kobiet 1994 - 2005 18 – 29 lat

CM Cyklosport mężczyzn  1994 - 2005 18 – 29 lat

MK Masters kobiet 1993 i starsze 30 lat i więcej

MM1 Masters I mężczyźni 1984 - 1993 30 – 39 lat

MM2 Masters II mężczyźni 1974 - 1983 40 – 49 lat

MM3 Masters III mężczyźni 1973   i starsi 50 lat i więcej

Tabela nr 1

4. Zgłoszenia 

Na  każdą  edycję  Pucharu  Polski  w  Maratonie  MTB  należy  dokonać  zgłoszenia  zgodnie  

z regulaminem zawodów. Organizator zapewni w systemie zapisów możliwość zgłoszenia się do

rywalizacji w Pucharze Polski oraz wpisania numeru UCI ID. Weryfikacja zawodników zgłoszonych

do rywalizacji  w Pucharze Polski  w Maratonie MTB nastąpi w biurze zawodów.  Listy startowe

zostaną opublikowane przed startem danej kategorii Pucharu Polski. W celu identyfikacji zawodników

rywalizujących w Pucharze Polski  organizator zapewni dodatkowe numery na plecy zawodnika.  W

przypadku braku takiej możliwości umieści znak wyróżniający na numerze podstawowym.

5. Klasyfikacja

Na każdym z wyścigów Pucharu Polski w Maratonie MTB wszyscy uczestnicy z uwzględnieniem

zawodników zagranicznych zdobywają punkty w kategoriach zgodnie z poniższą tabelą.

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 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 21
Miejsce 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 itd.

Punkty 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Tabela nr 2

6. Klasyfikacja Generalna

Do klasyfikacji generalnej zaliczane będzie 5 najlepszych wyników osiągniętych na zawodach 

Pucharu Polski w Maratonie MTB w przypadku rozgrywania 7 lub 8 edycji. Jeśli zostanie 

rozegrane 6 lub 5 edycji Pucharu Polski, do klasyfikacji generalnej będą liczone 4 najlepsze starty. 



Warunkiem uwzględnienia zawodnika w klasyfikacji generalnej jest udział w minimum 3 edycjach 

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/zawodniczek w danej kategorii wiekowej uzyska równą liczbę punktów o 

zwycięstwie w klasyfikacji generalnej rozstrzygają kolejno: większa liczba 1 miejsc, 2 miejsc, 3 

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

wyścigu finałowym. Gdy również to nie będzie rozstrzygające o kolejności zdecyduje ostatnia 

bezpośrednia rywalizacja na danej edycji Pucharu Polski.

7. Klasyfikacja generalna drużynowa

W ramach Pucharu Polski w Maratonie MTB na wszystkich edycjach prowadzona będzie 

generalna klasyfikacja drużynowa dla drużyn, które na zawodach reprezentuje minimum 3 

zawodników. Do generalnej klasyfikacji drużynowej  punktować będzie na danej edycji Pucharu 

Polski trzech najlepszych zawodników z klasyfikacji OPEN według następujących zasad. Dwóch 

najwyżej sklasyfikowanych zawodników open mężczyzn i jedna najwyżej sklasyfikowana 

zawodniczka open kobiet. W przypadku braku w drużynie zawodniczki z kategorii kobiecej 

punktuje trzeci najlepszy zawodnik mnożąc jego punkty przez współczynnik 0,8 i zaokrąglając w 

dół. Do punktacji przyjmuje się Tabelę nr 2. 

8. Dekoracje 

Na każdej edycji Pucharu Polski w Maratonie MTB na podstawie wyników zatwierdzonych przez 

sędziego będzie dekorowanych 6 najlepszych zawodników i 6 najlepszych zawodniczek w 

klasyfikacji OPEN. Na poszczególnych edycjach Pucharu Polski kategorie wiekowe oraz klasyfikacja

drużynowa nie będą dekorowane. Na finałowej edycji cyklu dekoracja indywidualnej klasyfikacji 

generalnej Pucharu Polski w Maratonie MTB obejmie trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii 

wymienionej w Tabeli nr 1. Dekoracja generalnej klasyfikacji drużynowej obejmie trzy pierwsze 

miejsca. Zawodnicy zgodnie z przepisami UCI są zobowiązani do przybycia na dekorację w stroju 

startowym.

Każdy organizator Pucharu Polski w Maratonie MTB zapewni odpowiedni poziom ceremonii 

dekoracji uwzględniając logotypy Pucharu Polski oraz eksponując rangę zawodów.

9. Nagrody

W każdej edycji Pucharu Polski w maratonie MTB Organizator ma obowiązek zapewnić minimalne

nagrody finansowe w wysokości  5600 zł.  Nagrody finansowe będą przyznawane w klasyfikacji

Open, która obejmuje wszystkie kategorie wymienione w punkcie 3.



Minimalne nagrody finansowe na danej edycji przyznawane w klasyfikacji OPEN 

Puchar Polski w Maratonie MTB

Miejsce Open Kobiet Open Mężczyzn

1 800 PLN 800 PLN

2 600 PLN 600 PLN

3 400 PLN 400 PLN

4 300 PLN 300 PLN

5 200 PLN 200 PLN

6 100 PLN 100 PLN

Oprócz nagród finansowych na danej edycji w klasyfikacji generalnej przyznane zostaną za

miejsca 1-3 puchary lub statuetki oraz dyplomy za miejsca 1-6

Minimalne nagrody finansowe w klasyfikacji generalnej dla każdej kategorii wg Tabeli nr 1

Puchar Polski w Maratonie MTB

Miejsce Kategorie wg Tabeli nr 1

1 800 PLN

2 600 PLN

3 400 PLN

Oprócz  nagród finansowych na edycji  finałowej  zwycięzca  klasyfikacji  generalnej  Pucharu

Polski w każdej kategorii otrzyma puchar, zawodnicy z miejsc 2,3 medale, dyplomy za miejsca

1-3.

Minimalne nagrody finansowe w klasyfikacji generalnej drużynowej 

Puchar Polski w Maratonie MTB

Miejsce Klasyfikacja generalna drużynowa

1 1000 PLN

2 600 PLN

3 400 PLN

Oprócz nagród finansowych na edycji finałowej w klasyfikacji generalnej drużynowej drużyny

otrzymają puchary lub statuetki za miejsca 1-3 oraz dyplomy.

Puchary,  statuetki,  medale  i  dyplomy  w  klasyfikacjach  generalnych  zapewnia  organizator

edycji  finałowej.  Nagrody  finansowe  w  klasyfikacjach  generalnych  finansują  solidarnie



organizatorzy  poszczególnych  edycji  Pucharu  Polski  w  Maratonie  MTB.  Wyjątkiem  od  tej

zasady  może  być  pozyskanie  sponsora  finansującego nagrody  finansowe w klasyfikacjach

generalnych. W każdym przypadku organizator zapewni równą wartość nagród dla kategorii

męskich i kobiecych. 

10. Ustawienie w sektorach

Zawodnicy rywalizujący w ramach Pucharu Polski startują z sektora zerowego zlokalizowanego

przed sektorem pierwszym.

W przypadku wyścigów Pucharu Polski wpisanych do kalendarza UCI zawodnicy będą ustawiani

na starcie zgodnie z: 

1) ostatnią opublikowaną klasyfikacją indywidualną UCI Marathon Ranking

2) aktualną klasyfikacją Pucharu Polski w maratonie MTB, 

3) rozstawienie wg losowania. 

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

1) aktualną klasyfikacją Pucharu Polski w Maratonie MTB, 

2) rozstawienie wg losowania. 

Na I edycji zawodnicy zostaną ustawieni według losowania

12. Kontrola antydopingowa

Podczas  każdego  wyścigu  Pucharu  Polski  w  Maratonie  MTB zawodnicy  mogą zostać  poddani

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

Związku  Kolarskiego,  POLADA  (Polskiej  Agencji  Antydopingowej)  i  WADA  (Światowa  Agencja

Antydopingowa). 

13. Wyniki

Organizator  jest  zobowiązany  przedstawić  listy  wynikowe  w  formule  OPEN  oraz  kategoriach.

Organizator danej edycji zapewni dostęp do wyników rywalizacji w Pucharze Polski w Maratonie

MTB bezpośrednio po rywalizacji.  Wyniki muszą zawierać przypisany do zawodnika numer UCI

ID. Wyniki i klasyfikacje generalne po każdej z edycji będą publikowane na stronie internetowej

Polskiego Związku Kolarskiego www.pzkol.pl

Zatwierdził:

                          …..........................................

Opracował: Tomasz Kubala – wiceprzewodniczący Komisji MTB przy PZKol


