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Kolarstwo górskie 
REGULAMIN TECHNICZNY 

 
I. System rozgrywek 

 
1) Mistrzostwa zostaną przeprowadzane w ramach 2 edycji zawodów. 

 
II. Warunki uczestnictwa 

 
1) Każda uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodniczek i zawodników. 
2) Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz internetowy. 

W dniu zawodów możliwe będą jedynie wykreślenia i podmiany uczestników (liczba 
podmian zgodnie z komunikatem zawodów). 

 
III. Sposób przeprowadzenia zawodów 

 
1) Obowiązują przepisy Polskiego Związku Kolarskiego. 
2) Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania odrębnych regulaminów opracowanych przez 

organizatorów wyścigów. 
3) Każdy zawodnik zobowiązany jest do jazdy w kasku sztywnym. 
4) Zawodnikom nie wolno skracać trasy i opuszczać okrążeń. 
5) Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie ich trwania powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej zawodów lub w biurze zawodów. 
6) Zawodnikowi nie wolno przyjmować znajdujących się na liście środków zakazanych przez 

UCI. 
 
IV. Punktacja 

 
1) Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje n+1 pkt., za zajęcie II miejsca n-1 pkt., za zajęcie III 

miejsca n-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników/czek startujących w 
najliczniejszej kategorii (kobiet lub mężczyzn). 

2) Do klasyfikacji drużynowej w każdej edycji zostaną zaliczone punkty zdobyte przez 3 
najlepszych zawodników oraz 2 najlepsze zawodniczki danej uczelni. 

3) Generalna klasyfikacja drużynowa zostanie sporządzone na podstawie sumy punktów 
uzyskanych przez uczelnie podczas dwóch edycji zawodów. 

4) W przypadku równej liczby punktów w generalnej klasyfikacji drużynowej, o kolejności 
decyduje większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, itd. w klasyfikacjach 
indywidualnych w obu edycjach. 

 
V. Uwagi końcowe 

 
1) Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi 

odpowiedzialność za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody. 
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2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia, którym uległ zawodnik 
podczas trwania imprezy, a które wynikają z przeprowadzenia wyścigu.  

3) Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 
z przeprowadzeniem i organizacją wyścigów nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 
wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.  

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zachowanie i 
działanie kibiców. 

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów. 

6) Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 
prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z 
zawodami. 

7) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 


