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                     Poznań, dn. 10.04.2016 r. 

R E G U L A M I N   
 

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie Górskim 
Kobiet i Mężczyzn  2016 

  
Cel imprezy : 
 

                      Popularyzacja i rozwój kolarstwa górskiego wśród młodzieży akademickiej 
regionu wielkopolski. Aktywne spędzenie czasu w sobotnie popołudnie w gronie 
miłośników kolarstwa górskiego. Wyłonienie najlepszych zawodników zrzeszonych w 
AZS. Sprawdzenie poziomu przygotowania zawodników przed Akademickimi 
Mistrzostwami Polski. 
 
Organizator : 
 

                     Klub Uczelniany AZS Politechniki Poznańskiej wraz z TKKF „PAŁUKI” i 
Stowarzyszeniem Rowerzystów "ODJECHANI-TEAM" na zlecenie Rady Środowiskowej 
Klubów Uczelnianych AZS w Poznaniu.  
 
Termin i miejsce : 
 

8 maja 2016 roku (niedziela) od godz. 11.00 – PNIEWY 
Zawody odbędą się na terenach Księżych Gór w Pniewach.  

Biuro Zawodów (boisko Księże Góry). 
 

Prawo startu : 
 

                     Każda uczelnia ma prawo wystawić dowolną liczbę zawodników i 
zawodniczek. Sklasyfikowani zostają wyłącznie studenci posiadający aktualną 
legitymacje AZS, a także pracownicy uczelni, posiadający wyższe wykształcenie oraz 
dokumenty stwierdzające fakt zatrudnienia i legitymację AZS. Wszyscy zawodnicy 
dodatkowo muszą spełniać kryteria regulaminu OTWARTYCH MISTRZOSTW 
WIELKOPOLSKI w KOLARSTWIE GÓRSKIM 2015 dostępnego na stronach: 
 
http://www.gogolmtb.pl/ 
 
http://www.tt.home.pl/gogolmtb/www/thule12/images/dokumenty/regpfkaxc_16.pdf 
 
http://www.odjechani-team.pl/ 
 
Zapisy i zgłoszenia : 
 

         Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wyścigu jest dokonanie zgłoszenia w 
Biurze Zawodów AZS bezpośrednio przed wyścigiem (najpóźniej 30 min przed 
konkretnym startem) oraz przedłożenia ważnej legitymacji AZS (w zastaw za chip). 
 
 
 
 
 

http://www.thulecup.pl/
http://www.tt.home.pl/gogolmtb/www/thule/images/dokumenty/Regulamin_ThuleCup2012.pdf


Kategorie i dystans : 
 

KOBIETY - SENIORKI  Czas zwycięzcy około 50 minut 

MĘŻCZYŹNI - SENIOR  Czas zwycięzcy około 80 minut 

 
 Program zawodów : 
 
          godz.   9.00  - wyjazd z Poznania (ul. Noskowskiego 25, biuro AZS) 
          godz. 11.50              - start do wyścigu kobiet /elita/  
          godz. 15.30              - start do wyścigu mężczyzn /elita/ 
około godz. 16.45               - dekoracja i zakończenie imprezy 
 
Punktacja i klasyfikacja : 
 
       -    Każdy zawodnik w wyścigu otrzymuje punkty wg następującego klucza:                               
            1 miejsce – 0 pkt., 2 miejsce – 2 pkt., 3 miejsce – 3 pkt. Itd. 
       -    Do drużynowej klasyfikacji generalnej brani pod uwagę będą trzej najlepsi                  
            zawodnicy z każdej drużyny, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 

- Zwycięzcą drużynowym zostaje zespół z najmniejszą liczbą punktów. 
- Przy równej ilości punktów w punktacji drużynowej decyduje lepsze miejsce 

zawodnika z punktacji indywidualnej. 
- W przypadku braku wymaganej liczby zawodników za każdego brakującego 

zawodnika zostanie doliczona wartość punktów równa liczbie punktów za 
ostatnie miejsce plus 100 (n+100). 

       -    Zwycięzcą indywidualnym zostaje zawodnik, który zgodnie z regulaminem                           
            pokona dystans w najkrótszym czasie. 
 
Nagrody : 
                   Za pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach dyplomy i nagrody        
książkowe. Zawodnicy dodatkowo punktują i nagradzani są przez organizatora i 
sponsorów zgodnie z regulaminem Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Kolarstwie 
Górskim. 
Uwagi końcowe : 
 

- Zawodnicy nie posiadający aktualnej legitymacji AZS nie zostaną 
sklasyfikowani w punktacji AZS, indywidualnie dokonują opłaty startowej  
i mają obowiązek ubezpieczenia się na czas zawodów. 

- Zawodnicy, którzy po zapisach nie wezmą udziału w wyścigu ponoszą 
pełne koszty związane z opłatą startową. 

- Dla zawodników OŚ AZS Poznań zorganizuje transport z Poznania na 
miejsce zawodów – koszty ponoszą organizatorzy. 

- O kwestiach spornych, interpretacji regulaminu i innych nie objętych 
regulaminem sprawach decyduje Sędzia Główny. 

- Wszyscy zawodnicy (także zdublowani) kończą wyścig na okrążeniu 
ukończonym przez zwycięzcę wyścigu. 

- Zawodnicy zobowiązani są do posiadania kasków ochronnych twardych. 
- Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z przebiegiem i trudnością trasy. 

        -    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków                                
zaistniałych na terenie zawodów i w trakcie zawodów, jak również                     
za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie rowerów i rzeczy. 
 

                                                                                      Powodzenia! Bartosz Gogolewski 


