
 

 

 

KOLARSTWO GÓRSKIE 2020/2021 

– REGULAMIN TECHNICZNY. 

 

1. Reprezentację uczelni stanowią jej studenci, legitymujący się 
ważną legitymacją studencką, a także etatowi pracownicy 
uczelni posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra, 
zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę                 
(w wymiarze co najmniej ½ etatu) minimum 3 miesiące 
wcześniej niż termin rozgrywania Akademickich Mistrzostw 
Poznania i Wielkopolski (AMPiW). 

2. Osobno prowadzona jest klasyfikacja kobiet i mężczyzn. 
3. Każda uczelnia może zgłosić do mistrzostw dowolną liczbę 

zawodników. 
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wyścigu jest 

dokonanie zgłoszenia w biurze zawodów bezpośrednio przed 
wyścigiem (najpóźniej 30 min przed konkretnym startem) oraz 
przedłożenia ważnej legitymacji AZS. 

5. Dystans: 

• KOBIETY – SENIORKI: czas zwycięzcy około 50 minut; 

• MĘŻCZYŹNI – SENIOR: czas zwycięzcy około 80 minut.   
6. Punkty w rywalizacji drużynowej naliczane są według 

poniższego wzoru:  
– pierwsze miejsce n + 1 punkt; 
– drugie miejsce n – 1 punkt; 
– trzecie miejsce n – 2 punkty; 
– czwarte miejsce n – 3 punkty itd., gdzie n oznacza ilość 
startujących zawodników. 



 

 

7. Do drużynowej klasyfikacji generalnej brani pod uwagę będą 
trzej najlepsi zawodnicy z każdej drużyny, oddzielnie dla 
kobiet i mężczyzn. Przy równej ilości punktów w punktacji 
drużynowej decyduje lepsze miejsce zawodnika z punktacji 
indywidualnej. 

8. Zwycięzcą indywidualnym zostaje zawodnik, który zgodnie                                   
z regulaminem pokona dystans w najkrótszym czasie. 

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

10. O kwestiach spornych, interpretacji regulaminu i innych nie 
objętych regulaminem sprawach decyduje Sędzia Główny. 
11. Wszyscy zawodnicy (także zdublowani) kończą wyścig na 
okrążeniu ukończonym przez zwycięzcę wyścigu. 
12.Zawodnicy zobowiązani są do posiadania kasków ochronnych 
twardych. 
13.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się                                  
z przebiegiem i trudnością trasy. 
14.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. 
15.Kwestie sporne nie zawarte w regulaminie technicznym oraz 
Regulaminie Ogólnym Akademickich Mistrzostw Poznania                         
i Wielkopolski rozstrzyga organizator zawodów. 
16.Mistrzostwa rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego 
Związku Kolarskiego. 

 


