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Komisja ds. MTB przy PZKol 

 

Pan Wacław Skarul 

Prezes Polskiego Związku Kolarskiego 

 

 Zwracamy się z prośbą o wystąpienie Polskiego Związku Kolarskiego do 

Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o zmianę stref rozgrywania 

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików MTB na 2017 rok oraz dodanie do 

punktacji sztafet drużynowych zgodnie z poniższymi tabelami.  Nowy podział oraz 

dodanie sztafet, nie zwiększa ani nie zmniejsza ilości punktów w puli,  przyznawanych  

w ramach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików MTB do tej pory. 

 Wniosek ma na celu zwiększenie ilości zawodników startujących w MMM MTB a 

co za tym idzie podwyższenie poziomu sportowego tych zawodów.    

 

K/M MTB 

Lok. 1 2-5 6-20  

PKT 3 2 1 26 

 

Sztafety MTB 

Lok. 1 2-3 4-8  

PKT 3 2 1 12 

 

Strefy 2017 

 MTB 

A - ŁDZ-MŁP-ŚWI-ŚL MŁP 

B - MAZ-LUB-PDL-PKR MAZ 

C - DŚL-LBU-OPO-WLP  DŚL 

D - KPM-POM-ZPM-WM POM 

 



Poniżej regulamin sztafet drużynowych, zgodny z wcześniejszym wnioskiem Komisji 

MTB dotyczącym włączenia ich do Zasad Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży  w 

kategoriach młodzieżowiec, junior, junior młodszy .   

 

 

Regulamin – sztafeta drużynowa MTB  

1. Zgłoszenia do startu w sztafecie drużynowej dokonują Kluby. 

2. Sztafety rozgrywane są parami w kategoriach: 

młodzik (młodzik + młodziczka)  

3. Każdy z zawodników drużyny musi pokonać trasę dwukrotnie na przemian z drugim 

zawodnikiem/zawodniczką z drużyny np. (młodzik - młodziczka - młodzik - 

młodziczka). Zawodnicy startują według dowolnej kolejności podanej na odprawie 

technicznej. 

4. Sztafety są rozgrywane na krótkiej, widowiskowej i trudnej technicznie trasie. Jedna 

runda powinna być pokonywana przez najszybszych zawodników w czasie ok. 4-6 

minut. 

5. Kluby mogą zgłosić dowolną ilość drużyn. Potwierdzenie zgłoszeń musi nastąpić 

najpóźniej przed rozpoczęciem odprawy technicznej. 

6. Odprawa techniczna do wyścigu sztafet musi odbyć się 2 godziny przed startem 

wyścigu.  

7.  Kierownicy ekip przekazują w kopercie skład drużyny i kolejność startu zawodników. 

Oficjalna kolejność startu zawodników w drużynie podawana jest przez sędziego 

głównego zawodów po złożeniu składów wszystkich zgłoszonych drużyn. Lista startowa 

winna być wydrukowana według kolejności startów zawodników i ogólnie dostępna na 

godzinę przed startem. Po ogłoszeniu kolejności nie można jej zmienić. 

8. Rozstawienie drużyn na starcie: według losowania. 

9. Zmiana następuje w strefie zmian. Aby zawodnik startujący na kolejną zmianę mógł 

ruszyć musi zostać dotknięty przez zawodnika kończącego swoją zmianę 

 


