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KOLARSTWO GÓRSKIE 

 

I. PROGRAM ZAWODÓW 

1. Mistrzostwa przeprowadzane są w konkurencji XC – cross country. 

2. Wyścig rozgrywany będzie zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami wyścigu XC,  

na pętli o łącznej długości: kobiety – ok. 10 km (4 okrążenia), mężczyźni – ok. 15 km 

(6 okrążeń). 

3. Trasa wyścigu musi być w całości przejezdna na rowerze. Podczas zawodów przy 

bardzo złych warunkach atmosferycznych, sędzia główny w porozumieniu  

z organizatorem, może zmienić zaplanowaną liczbę okrążeń wyścigu. 

 

II. UCZESTNICTWO 

1. Uczelnia może zgłosić dowolną ilość zawodników/zawodniczek.  

2. Każdy zawodnik/zawodniczka na starcie musi obowiązkowo posiadać kask. 

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika/zawodniczki do startu w zawodach jest 

przedstawienie weryfikatorowi kompletu dokumentów zgodnie z regulaminem 

ogólnym AMWL. 

4. Zawodnicy nie posiadający ważnej legitymacji AZS nie będą pod żadnym 

pozorem dopuszczani do startu w zawodach. 

 

III. PUNKTACJA 

1. W AMWL prowadzone są następujące klasyfikacje: 

 indywidualna oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, 

 drużynowa uczelni oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 

2. W wyścigu cross country każdy zawodnik/zawodniczka otrzymuje punkty wg zasady:  

I miejsce 1 pkt., II miejsce 2 pkt., III miejsce 3 pkt., itd. 

3. Na podstawie wyników indywidualnych zostanie utworzona klasyfikacja drużynowa 

uczelni (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn), do klasyfikacji drużynowej wliczone 

zostaną wyniki 2 najlepszych zawodniczek oraz 3 najlepszych zawodników danej 

uczelni. 
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4. W przypadku braku wymaganej liczby zawodników (zgodnie z pkt. III.3),  

za brakującego zawodnika/zawodniczkę uczelnia otrzymuje liczbę punktów 

przypadającą za ostatnie miejsce + 1 pkt. 

5. Punktacja prowadzona jest dla wszystkich startujących zawodników/zawodniczek. 

6. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów. 

7. W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, wyższe miejsce 

uzyskuje drużyna, której zawodnik/zawodniczka zajmie wyższe miejsce w klasyfikacji 

indywidualnej. 

 

IV. INNE 

1. Organizatorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za szkody i obrażenia, którym 

uległ zawodnik/zawodniczka podczas trwania imprezy, a które wynikają  

z uczestnictwa w wyścigu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rozegrania wyścigu, o czym 

poinformuje bezpośrednio przed startem wyścigu. 

3. Zawodnikom nie wolno skracać wyznaczonej trasy. 

4. Organizator w porozumieniu z sędzią głównym wyścigu ma prawo wycofać z wyścigu 

zawodników zdublowanych przez lidera wyścigu. Zawodnicy ci kończą okrążenie,  

na którym zostali zdublowani i po przekroczeniu mety zjeżdżają z trasy. Do czasu jaki 

uzyskają na mecie doliczona będzie liczba okrążeń, których nie przejechali. 

Zawodnicy ci będą mieli przydzielone punkty zgodnie z niniejszym regulaminem, 

zatem ich wynik będzie brany pod uwagę do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 

5. Zawodnicy powinni zachowywać się w sposób godny sportowca - studenta, 

respektować polecenia Organizatorów i Komisji Sędziowskiej i nie przeszkadzać 

innym zawodnikom w poruszaniu się na trasie. 

6. W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika imprezy niniejszych przepisów  

i regulaminu wyścigu, Komisja Sędziowska może zastosować następujące kary: 

 upomnienie, 

 pozbawienie miejsca (o 1. lub więcej pozycji), 

 dopisywanie czasu, 

 dyskwalifikacja. 
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7. W sprawach nieuregulowanych stosuje się regulamin techniczny Akademickich 

Mistrzostw Polski. 


