IX GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
MTB AMATORÓW 2018
Impreza odbywa się pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak

Organizator
Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze przy współudziale
stowarzyszeń społecznych i samorządów lokalnych.
Terminy wyścigów
22 kwietnia
15 lipca
16 września
23 września

–
–
–
–

Sulęcin
Łagów pow. Świebodzin
Czerwieńsk
Przytok

Trasy wyścigów
1. Wyścigi odbędą się na oznakowanych trasach ze startu wspólnego, na dystansach
od 15 do 45 km.
2. Kobiety rywalizować będą na dystansach krótszych.
3. Na trasach wyścigów obowiązywać będą limity czasowe ustalane przez organizatorów.
Uczestnicy
1. W Grand Prix rywalizować będą osoby, które:
a) nie posiadają ważnej licencji wydanej przez PZKol. lub OZKol., za wyjątkiem kategorii
Masters,
b) mają ukończone 16 lat (decyduje rok urodzenia – 2002 i wcześniejszy).
2. Zawodnicy odbywający karę zawieszenia lub dyskwalifikacji za używanie środków
dopingujących nie będą klasyfikowani.
Kategorie
4. Rywalizacja odbywać się będzie w klasyfikacjach:
Kobiety open (urodzone w roku 2002 i wcześniej)
Mężczyźni open (urodzeni w latach 1958–2002)
Ponadto prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach wiekowych mężczyzn:
M1 – mężczyźni 16–18 lat (2000–2002)
M2 – mężczyźni 19–30 lat (1988–1999)
M3 – mężczyźni 31–40 lat (1978–1987)
M4 – mężczyźni 41–50 lat (1968–1977)
M5 – mężczyźni 51–60 lat (1958–1967)
M6 – mężczyźni 61 i więcej lat (1957 r. lub wcześniej)
5. Zawodnicy w kategoriach M1–M6, klasyfikowani są jednocześnie w kategorii mężczyzn
open.
Klasyfikacje końcowe
1. W klasyfikacjach open i w kategoriach wiekowych, punkty zdobyte w każdym wyścigu
naliczane są według następujących zasad:
a) czas zwycięzcy w danej klasyfikacji wyrażony w sekundach dzielony jest przez czas
danego zawodnika i wartość ta mnożona jest przez współczynnik 700,
b) zawodnik, który wystartuje ale nie dotrze do mety otrzymuje 210 punktów.

2. Zwycięzcą Grand Prix i tym samym amatorskim mistrzem MTB województwa lubuskiego
zostanie zawodnik, który w przekroju całego sezonu zgromadzi najwięcej punktów
w trzech najlepszych startach.
Nagrody
1. Po zakończeniu cyklu, trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzyma puchary
(statuetki).
2. Dekoracje zwycięzców Grand Prix odbędą się po zakończeniu ostatniego wyścigu.
Kary
1. W przypadku naruszenia zasad fair play, na wniosek organizatora wyścigu zawodnik może
być ukarany przez organizatora GP:
– utratą 210 pkt.,
– utratą 700 pkt.,
– wykluczeniem z cyklu GP.
2. Jeśli decyzja o dyskwalifikacji zapadnie po zakończeniu cyklu, nie przewiduje się odbierania
pucharów (statuetek), medali i dyplomów oraz zmiany punktacji innych zawodników.
Postanowienia końcowe
1. Poszczególne wyścigi przeprowadzone zostaną w oparciu o regulaminy opracowane przez
bezpośrednich organizatorów.
2. Klasyfikacje GP będą prowadzone przez firmę PulsarSport.
3. Aktualne wyniki GP będą publikowane na stronie internetowej www.tkkf.zgora.pl.

