
 

 
 

Kolarstwo górskie 
 

REGULAMIN TECHNICZNY 
 
 

I. System rozgrywek 
 

1) AMŚ w Kolarstwie Górskim zwane dalej Mistrzostwami obejmują cykl 4 wyścigów: up hill, 
wyścig terenowy oraz 2x cross country. 

 
II. Warunki uczestnictwa 

 
1) W mistrzostwach mogą uczestniczyd członkowie AZS bez względu na inną przynależnośd 

klubową; studenci, słuchacze dziennych studiów doktoranckich, pracownicy uczelni – 
absolwenci szkół wyższych, absolwenci – do kooca ostatniego roku akademickiego 
wpisanego do indeksu. 

2) Każda uczelnia ma prawo zgłosid dowolną liczbę zawodniczek i zawodników. 
3) W ramach każdej edycji mistrzostw uczestnik może reprezentowad tylko jedną uczelnię. 

 
III. Sposób przeprowadzenia zawodów 

 
1) Zawodnicy uczestniczą w imprezie zgodnie z przepisami PZKol. 
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 skracad trasy i opuszczad okrążeo. 
5) Pomoc techniczna może byd udzielana zawodnikom wyłącznie w strefach bufetu / boksie 

pomocy technicznej, udzielana po za tymi strefami, uprawniona jest jedynie między 
zawodnikami tej samej drużyny. 

6) Zdublowani zawodnicy muszą dokooczyd okrążenie, na którym zostali zdublowani 
a następnie opuści wyścig w miejscu do tego przeznaczonym. Będą oni ujęci w wynikach 
w kolejności wycofania się z wyścigu ze wskazanie liczby nie przejechanych okrążeo.  

7) Zawodnicy powinni zachowywad się w sposób godny sportowca - studenta, respektowad 
polecenia organizatorów i Komisji Sędziowskiej i nie przeszkadzad innym zawodnikom 
w poruszaniu się na trasie. 

8) Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie jego trwania powinien 
bezzwłocznie zgłosid ten fakt obsłudze technicznej zawodów lub w Biurze Zawodów. 

9) Zawodnicy muszą szanowad środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczad 
trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używad 
szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

10) Zawodnikowi nie wolno przyjmowad znajdujących się na liście środków zakazanych przez 
UCI. 



 

 
IV. Punktacja indywidualna 

 
1) W Mistrzostwach jest prowadzona oddzielnie punktacja indywidualna kobiet i mężczyzn. 
2) W wyścigu każdy zawodnik/czka otrzymuje punkty wg zasady: I miejsce 1 pkt., II miejsce 2 

pkt., III miejsce 3 pkt., itd.  
3) O wyniku w generalnej klasyfikacji indywidualnej decydują 3 najlepsze starty. 
4) W przypadku niesklasyfikowania zawodnika na zawodach, automatycznie otrzymuje on 

(n+1) punktów do klasyfikacji generalnej, gdzie n oznacza liczbę sklasyfikowanych 
zawodników w danych zawodach. 

5) W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników 
decydującym jest wynik uzyskany na zawodach finałowych.  

 
V. Punktacja drużynowa 

 
1) W Mistrzostwach jest prowadzona oddzielnie punktacja drużynowa kobiet i mężczyzn 
2) Do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki i  

3 najlepszych zawodników danej uczelni. 
3) Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartuje 

i ukooczy je minimum 1 zawodnik/czka z danej uczelni. 
4) W przypadku braku wymaganej liczby zawodników/czek, za każdą brakującą 

zawodniczkę/zawodnika uczelnia otrzymuje liczbę punktów przypadającą za ostatnie 
miejsce + 1 pkt. 

5) W przypadku gdy w zawodach bierze udział mniej niż 10 zawodników/zawodniczek uczelnia 
za każdą brakującą zawodniczkę/zawodnika otrzymuje liczbę punktów przypadającą za 
ostatnie miejsce + 5 pkt. 

6) Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów. 
7) Punktacja prowadzona jest dla wszystkich zawodników/czek. 
8) W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej po danej edycji, wyższe 

miejsce uzyskuje drużyna, której zawodnik/czka zajmie wyższe miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej. 

9) O generalnej klasyfikacji drużynowej decyduje suma punktów zdobytych w ramach 
4 klasyfikacji drużynowych liczonych po każdych zawodach według zasady:  

 I miejsce- 1 pkt, II miejsce- 2 pkt, III miejsce-3 pkt itd.  
10) W przypadku niesklasyfikowania uczelni na zawodach, automatycznie otrzymuje 

ona (n+1) punktów, gdzie n oznacza liczbę sklasyfikowanych uczelni w danych zawodach. 
11) W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwie lub więcej uczelni po 4 edycjach 

zawodów decydującym jest wynik uzyskany na zawodach finałowych. 
 

VI. Uwagi końcowe 
 

1) Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialnośd i ponosi 
odpowiedzialnośd za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

2) Organizatorzy nie przyjmują żadnej 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) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane niefrasobliwością 
kibiców. 

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

6) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegad zarządzeo służb porządkowych 
oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako 
wytłumaczenie. 

7) W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika imprezy niniejszych przepisów i regulaminu 
wyścigu, Komisja Sędziowska może zastosowad następujące kary: 
a) upomnienie, 
b) pozbawienie miejsca (o 1. lub więcej pozycji), 
c) dopisywanie czasu lub punktów karnych, 
d) dyskwalifikacja. 

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

9) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 


