
Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na ME i MŚ  
w maratonie MTB 

 
 

Mistrzostwa Europy - Sigulda (Łotwa) – 05.06.2016 r. 
 
 

1. Do reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w maratonie MTB 
zakwalifikują się 2 zawodniczki i 2 zawodników najwyżej sklasyfikowani w 
rankingu utworzonym na podstawie wyników uzyskanych w następujących 
maratonach: 
  

Edycja Data Miejscowość Organizator 

#1 PP XCM 16.04.2016 Miękinia 
Bike Maraton Grabek Promotion 

www.bikemaraton.com.pl 

#2 PP XCM 07.05.2016 Kraków 
Skandia Maraton Lang Team – Kraków 

www.skandiamaraton.pl 

#3 PP XCM 21.05.2016 Gdańsk 
Skandia Maraton Lang Team - Gdańsk 

www.skandiamaraton.pl 

 
2. Do klasyfikacji liczy się najdłuższy dystans rozgrywany na danej imprezie. 
 
3. Zasady punktacji: 
 
1 m.  - 20 pkt 
2 m.  - 15 pkt. 
3 m.  - 10 pkt. 
4 m.  -   7 pkt. 
5 m.   -   6 pkt. 
6 m.  -   5 pkt. 
7 m.  -   4 pkt. 
8 m.  -   3 pkt. 
9 m.  -   2 pkt. 
10 m.  -   1 pkt. 
 
4. Zawodnik zakwalifikowany do reprezentacji Polski musi posiadać ważną 
licencję PZKol, aktualne badania lekarskie oraz sprawny rower. 
 
5. Polski Związek Kolarski zawodnikom zakwalifikowanym do Reprezentacji 
Polski zapewnia stroje, przejazd, pobyt i obsługę podczas mistrzostw Europy.  
 
 

http://www.bikemaraton.com.pl/
http://www.skandiamaraton.pl/
http://www.skandiamaraton.pl/


 
 

Mistrzostwa świata – Laissac (Francja) – 26.06.2016 r. 
 

 
1. Do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w maratonie MTB 

zakwalifikują się 2 zawodniczki i 2 zawodników najwyżej 
sklasyfikowanych w pierwszej 20-ce kobiet i 30-ce mężczyzn mistrzostw 
Europy w maratonie MTB. 
 

2. W przypadku niewypełnienia pierwszego kryterium, kwalifikację uzyskają 
1 lub 2 zawodniczki i 1 lub 2 zawodnicy, którzy zajmą najwyższe 
miejsce/a podczas zawodów Skandia Maraton Lang Team w Bukowinie 
Tatrzańskiej 11.06.2016 r. na najdłuższym dystansie. Liczba 
kwalifikujących się zawodników na tych zawodach zależna jest od liczby 
zakwalifikowanych z pkt. 1. 
 

3. Zawodnik zakwalifikowany do reprezentacji Polski musi posiadać ważną 
licencję PZKol, aktualne badania lekarskie oraz sprawny rower. 
 

4. Polski Związek Kolarski zawodnikom zakwalifikowanym do Reprezentacji 
Polski zapewnia stroje, przejazd, pobyt i obsługę podczas mistrzostw 
świata.  

 
 


