
Wymogi dla potencjalnego organizatora zawodów zaliczanych do Pucharu Polski MTB XCO 2016 
1. Zapewnienie nagród finansowych dla kategorii wiekowych objętych współzawodnictwem w ramach 

Pucharu Polski (tj. junior młodszy, juniorka młodsza, junior, juniorka, orlik, orliczka, elita mężczyzn i 
elita kobiet) w kwocie nie mniejszej niż 6000 zł (sześć tysięcy złotych) oraz pucharów minimum dla 
zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych. Kategorie młodzik i młodziczka nagrody rzeczowe. 
Dodatkowo zapewnienie nagród o łącznej wysokości 1000zł dla 3 najlepszych klubów na edycji.  
Równa wysokość nagród finansowych dla kobiet i mężczyzn. Wykaz nagród musi zostać 
zamieszczony w regulaminie oraz w biurze zawodów.  

2. Dostosowanie się do proponowanych terminów Pucharu Polski MTB XCO umieszczonych 
w kalendarzu PZKol, a jeśli to nie jest możliwe – porozumienie się w tej sprawie z Komisją MTB. 

3. Przeprowadzenie zawodów według ujednoliconego dla wszystkich Pucharów Polski MTB XCO 
programu minutowego. 

4. Przeprowadzenia wyścigów dla kategorii masters w ramach Pucharu Mastersów (I,II,III wspólnie 
licencja + amator) nagrody według uznania organizatora. 

5. Przygotowanie i dostarczenie materiałów informacyjnych nt. organizowanych zawodów na stronę 

internetową Pucharu Polski MTB najpóźniej na 14 dni przed imprezą. (Plakat, informacja prasowa) 
6. Przygotowanie i zabezpieczenie trasy wyścigu zgodnie z przepisami PZKol. 
7. Zapewnienie podstawowego zaplecza dla zawodników m.in. toalety, punkt mycia rowerów. 
8. Obowiązkowe! Przygotowanie dodatkowych wyścigów (zabawy rowerowe) dla dzieci i młodzieży 

szkolnej. 
9. Zapewnienie możliwości rejestracji do wyścigu online (przez Internet) – zgłoszenia w terminie oraz 

opublikowanie listy startowej najpóźniej dzień przed wyścigiem. Weryfikacja zawodników będzie 
odbywać się w biurze zawodów najpóźniej na godzinę przed startem danego wyścigu. Przy 
zgłoszeniach dodatkowych (po terminie rejestracji online) pobierane będzie zgodnie z przepisami 
wpisowe w podwójnej wysokości. Weryfikacja zgłoszeń w dzień poprzedzający zawody w godzinach 
16:00-20:00 oraz w dniu zawodów od 8:00. 

10. Dołożenie wszelkich starań, aby zawody miały odpowiednią oprawę wizualną (obowiązkowa 
ścianka sponsorska za podium, estetyczne miasteczko zawodów, profesjonalny spiker. 

11. Wyraźne oznaczenie dojazdu na zawody oraz miejsc parkingowych dla zawodników oraz kibiców, 
przygotowanie mapy zawodów z miejscami atrakcyjnymi dla kibiców, mile widziane hostessy przy 
dekoracji oraz konkursy dla kibiców. 

12. Zadbanie o medialność imprezy w miarę możliwości. Promocja w rejonie rozgrywania imprezy, 
patronaty mediów lokalnych oraz internetowych, mile widziane prasa, radio i telewizja.  

13. Dodatkowym atutem przy wyborze organizatora mogą być min: elektroniczny pomiar czasu, relacja 
LIVE w internecie, wyższe nagrody finansowe.  

 

Informacje dodatkowe od Komisji MTB PZKol dot. Pucharu Polski MTB XCO/XCE 2016 
 

1. Puchar Polski MTB XCO 2016 będzie się składał z maksymalnie 7 edycji. 
2. Proponowane terminy: 

1) 09-10.04.2016  
2) 23-24.04.2016  
3) 04-05.06.2016  
4) 18-19.06.2016  
5) 09-10.07.2016  
6) 13-14.08.2016  
7) 27-28.08.2016  
8) 03-04.09.2016  
9) 10-11.09.2016  
10) 17-18.09.2016 



3. Organizator, który nie wywiąże się z nakładanych wymogów dot. Pucharu Polski lub impreza będzie 
rażąco odbiegała od ustalonych standardów, w kolejnym roku nie może ubiegać się o organizację 
zawodów tej rangi. 

4. Imprezy wpisane do kalendarz UCI mają pierwszeństwo przy wyborze terminu i przy zachowaniu 
wszystkich kryteriów mają zapewniony wpis do kalendarza PP. 

5. Przy wyborze ofert pierwszeństwo będą mieli organizatorzy, którzy zorganizowali w poprzedzającym 
sezonie imprezy PP oraz MP i otrzymali pozytywne oceny organizacji zawodów.  

6. Przy ubieganiu się o prawa do organizacji Mistrzostw Polski MTB XCO XCR XCE w roku następnym, 
pierwszeństwo będą mieli organizatorzy, którzy w roku poprzedzającym zorganizowali imprezę rangi 
Pucharu Polski lub MP MTB XCO XCR XCE. 

7. Komisja MTB PZKol będzie ubiegać się o ogólnopolskiego patrona medialnego imprezy i zapewni 
pomoc organizatorom we właściwej promocji wydarzenia.  

8. Prowadzony będzie ranking jakości zorganizowania danej edycji Pucharu Polski MTB XCO, a jego 
wyniki będą uwzględnianie przy wyborze organizatorów imprez w roku następnym. 

9. W przypadku zgłoszenia się co najmniej 3 organizatorów chętnych do przeprowadzenia zawodów 
w formule XCE (eliminator), Komisja MTB PZKol opracuje wymogi dla Pucharu Polski MTB XCE.  

  



Informacje szczegółowe dla organizatora Pucharu Polski MTB XCO 
1. Kategorie Puchru Polski MTB XCO 2016: młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, 

junior, juniorka, orlik, orliczka, elita M, elita K 
2. Umożliwienie rywalizacji przy PP kategoriom licencjonowanym jak również amatorom masters w 

ramach Pucharu Mastersów ma na celu zwiększenie poziomu zainteresowania imprezą. Wyścig tych 
kategorii może odbywać się ramach jednej kat. OPEN, natomiast zawodnicy będą klasyfikowani 
zgodnie ze swoimi kategoriami wiekowymi – mianowicie Masters 1 (30-39 lat), Masters 2 (40-49 lat), 
Masters 3 (50+) . 

3. Rejestracja online (przez Internet) powinna być możliwa do czwartku przed zawodami (np. do godz. 
23:59). Po tym terminie od zawodników pobierana będzie opłata za wpisowe w podwójnej 
wysokości – zgodnie z przepisami PZKol. Komisja MTB PZKol jest w stanie zapewnić pomoc 
techniczną w rejestracji online. 

4. Przesłane do Komisji MTB PZKol informacje nt. organizowanych zawodów zostaną udostępnione na 
stronie internetowej. Do 28.02.2016 powinny być gotowe wstępne informacje dot. organizatora, 
jego doświadczenia, lokalizacji, proponowanej trasy (np. poprzednie edycje), zdjęcia (ew. filmy) z 
miejsca rozgrywania imprezy, dostępne zaplecze. 

5. Organizator powinien na 30 dni przed imprezą dostarczyć w formie elektronicznej do Komisji MTB 
PZKol szczegółowe materiały dotyczące imprezy – proponowana trasa (parametry trasy – długość 
pętli, mapka z profilem przewyższeń, informacje o planowanych sztucznych przeszkodach), 
lokalizacja imprezy, informacje o przygotowanych parkingach dla samochodów drużyn, 
proponowana lista noclegów dla zawodników. 

6. Organizator powinien dobrze zapoznać się z przepisami PZKol, a w szczególności: 
a. zapewnić szczegółowy regulamin imprezy zgodny z wymaganymi przepisami na 30 dni przed 

imprezą 
b. właściwie zabezpieczyć i oznakować trasę, miejsca szczególnie niebezpieczne wyraźnie 

oznaczyć oraz przygotować objazdy 
c. w dniu zakończeniu wyścigu niezwłocznie przekazać wyniki w formie elektronicznej 

  



 

Przykładowy wykaz nagród w wyścigach zaliczanych do Pucharu Polski MTB XCO 
 

Msc Elita/Open  
Mężczyźni 
 

U – 23 
Mężczyźni 

Elita/Open  
Kobiety 

U – 23 
Kobiety 

Junior Juniorka Junior 
Młodszy 

Juniorka 
Młodsza 

1. 500 zł + puchar 200 zł + 
puchar 

500 zł + 
puchar 

200 zł + 
puchar 

200 zł + 
puchar 

200 zł + 
puchar 

150 zł + 
puchar 

150 zł + 
puchar 

2. 350 zł 150 zł 350 zł 150 zł 150 zł 150 zł 100 zł 100 zł 

3. 250 zł 100 zł 250 zł 100 zł 100 zł 100 zł 80 zł 80 zł 

4. 150 zł  150 zł  80 zł 80 zł 50 zł 50 zł 
5. 100 zł  100 zł  50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

6. 100 zł  100 zł      

7. 50 zł  50 zł      

8. 50 zł  50 zł      

Razem 1550 zł 450 zł 1550 zł 450 zł 580 zł 580 zł 430 zł 430 zł 

 

 

Nagrody finansowe łącznie: 6020zł 
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