
1Wymogi dla organizatora zawodów zaliczanych do Pucharu Polski MTB XCO 2018 

1. Nagrody 
1) Zapewnienie nagród finansowych w sumie w wysokości nie mniejszej niż 8 000 zł 

(osiem tysięcy złotych), w tym: 
 nie mniej niż  7 000 zł (siedem tysięcy złotych) dla kategorii wiekowych objętych 

współzawodnictwem w ramach Pucharu Polski (tabela minimalnych nagród 
w załączniku). Równa wysokość nagród finansowych dla kobiet i mężczyzn 

 nie mniej niż  1 000 zł (tysiąc złotych) łącznie dla 3 najlepszych klubów w edycji.  
2) Zapewnienie pucharów minimum dla zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych PP 
3) Zapewnienie dyplomów dla zawodników z miejsc 1-5 kategorie: junior M/K, junior mł. M/K,  

młodzik M/K oraz masters i cyklosport 
4) Zapewnienie nagród rzeczowych  dla kategorii młodzik i młodziczka za miejsca 1-3 
5) Przeprowadzenie dekoracji miejsc 1-5 w każdej kategorii wiekowej 
6) Organizator finałowej edycji PP musi zapewnić 3 puchary dla najlepszych zawodników 

w klasyfikacji generalnej w każdej kategorii wiekowej PP oraz pamiątkowe dyplomy i medale 
dla zawodników z miejsc 1-5 zgodnie z regulaminem ramowym Pucharu Polski 

7) Szczegółowy wykaz nagród musi zostać zamieszczony w regulaminie oraz w biurze zawodów. 
2. Dostosowanie się do optymalnych terminów Pucharu Polski MTB XCO wg informacji wzawartej w 

pkt. 2 informacji dodatkowych, 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. Zapewnienie promocji medialnej zawodów: 

1) przygotowanie i rozesłanie min. 2 informacji prasowych: nie później niż  14 dni przed 
zawodami oraz dzień po zakonczeniu zawodów  

2) przygotowanie i dostarczenie materiałów informacyjnych nt. organizowanych zawodów na 
stronę internetową Pucharu Polski MTB najpóźniej na 14 dni przed imprezą 

3) prowadzenie aktywnej promocji wydarzenia w mediach społecznościowych 
4) przygotowanie plakatu imprezy najpóźniej na 21 dni przed zawodami 
5) przygotowanie krótkiej zapowiedzi video zawodów najpóźniej na 7 dni przed zawodami 
6) regularne prowadzenie własnej strony internetowej zawodów z aktualnymi informacjami 

lub dostarczanie treści do wspólnej strony PP 
7) przygotowanie do wydruku mapy trasy zawodów z miejscami atrakcyjnymi dla kibiców 
8) promocja lokalna w rejonie rozgrywania imprezy 
9) pozyskanie patronatów mediów lokalnych 
10) podjęcie starań o obecność przedstawicieli mediów: prasa, radio, telewizja, video relacja 

z zawodów, portale internetowe. 
5. Zapewnienie odpowiedniej oprawy wizualnej zawodów: 

1) obowiązkowa ścianka sponsorska za podium 
2) estetyczne miasteczko zawodów 
3) profesjonalny spiker 
4) boks dla zwycięzców / centrum prasowe ze ścianką sponsorską w pobliżu mety 
5) brama startowa 
6) eksponowanie logotypu PP oraz poszczególnych organizatorów PP 
7) wyraźne oznaczenie dojazdu na miejsce startu zawodów oraz do biura zawodów 
8) wyznaczenie i wskazanie miejsc parkingowych dla zawodników i samochód teamowych 
9) hostessy przy dekoracji  
10) dodatkowe konkursy dla kibiców 

6. Organizator finałowej edycji zobowiązany jest do przeprowadzenia dekoracji końcowej klasyfikacji 
generalnej (obowiązkowo miejsca 1-5), której będzie gospodarzem, tym samym zobowiązany będzie 
do policzenia punktacji końcowej zarówno indywidualnej jak i drużynowej oraz zapewnienia 



pucharów, dyplomów i pamiątkowych medali. 
7. Zaprojektowanie trasy wyścigu tak, by rundę zawodnicy elity pokonywali w ok. 10-12 minut. Trasa 

wyścigu powinna być atrakcyjna szkoleniowo dla zawodników i zawierać elementy techniczne. 
8. Złożenie oferty na organizację Pucharu Polski MTB XCO zgodnie z zamieszczonym formularzem 

i w ustalonym terminie i zgłoszenie imprezy do kalendarza zawodów PZKol. 
9. Przygotowanie i zabezpieczenie trasy wyścigu zgodnie z przepisami PZKol. 
10. Przeprowadzenie zawodów zgodnie z przepisami PZKol. 
11. Przygotowanie wykazu noclegów przyjaznych kolarzom najpoźniej na 14 dni przed zawodami. 
12. Zapewnienie podstawowego zaplecza dla zawodników m.in. toalety, punkt mycia rowerów. 
13. Przygotowanie dodatkowych wyścigów (zabawy rowerowe) dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
14. Zapewnienie możliwości rejestracji do wyścigu online najpóźniej na 14 dni przed zawodami oraz 

opublikowanie listy startowej najpóźniej dzień przed wyścigiem. Przeprowadzenie weryfikacji 
zawodników najpóźniej na godzinę przed startem danego wyścigu. Zapewnienie możliwości 
zgłoszeń dodatkowych (po terminie rejestracji online). Przeprowadzenie weryfikacji zgłoszeń w 
dzień poprzedzający zawody w godzinach 16:00-19:00 oraz w dniu zawodów od godz. 9:00.  

15. Przygotowanie i przesłanie wyników w ustalonej formie tekstowej bezpośrednio po zawodach na 
adres wyniki@pucharmtb.pl 

16. Dodatkowym atutem przy wyborze organizatora bedą m.in.:  kategoria UCI, zapewnienie relacji w 
TV, relacja LIVE w internecie, elektroniczny pomiar czasu,  wyższe nagrody finansowe, nawiązanie 
współpracy z hotelem/ośrodkiem i przygotowanie oferty specjalnej dla zawodników. 

Informacje dodatkowe  Komisji MTB PZKol dot. Pucharu Polski MTB XCO 2018 
 

1. Puchar Polski MTB XCO 2018 będzie składał się optymalnie z 6 edycji, jednak nie więcej niż 7. 
  

2. Komisja ze względu na aspekt szkoleniowy oraz w dbałości o jakość zawodów Pucharu Polski, 
wnosi o możliwie optymalne  dostosowanie terminów imprez do kalendarza wyścigów MTB XCO 
rangi C2,C1, HC odbywających się w krajach ościennych, kontynentalnych edycji Pucharu Świata 
oraz bezwzględnie do imprez Mistrzowskich (MP MME, ME, MŚ)w konkurencjach XCO, XCE, XCM. 

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 kalendarza UCI mają pierwszeństwo w wyborze terminu i przy spełnieniu 
wszystkich wymagań otrzymają rangę PP. 

5. Przy wyborze ofert pierwszeństwo będą mieli organizatorzy, którzy zorganizowali w ubiegłych 
3 latach imprezy PP oraz MP i otrzymali pozytywne oceny za organizację zawodów.  

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

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

Informacje szczegółowe dla organizatora Pucharu Polski MTB XCO 

1. Kategorie wiekowe Puchru Polski MTB XCO 2018:  

 MU15 młodzik 

 WU15 młodziczka  

 MU17 junior młodszy 

 WU17 juniorka młodsza 

 MJ junior, 



 WJ juniorka,  

 MU23 orlik,  

 WU23 orliczka,  

 ME elita mężczyzn,  

 WE elita kobiet 
2. Rejestracja online (przez Internet) powinna być możliwa do środy przed zawodami  do godz. 23:59.  
3. Przesłane do Komisji MTB PZKol informacje nt. organizowanych zawodów zostaną udostępnione na 

stronie internetowej. Do 31.12.2017 powinny być gotowe wstępne informacje dot. organizatora, 
jego doświadczenia, lokalizacji, proponowanej trasy (np. poprzednie edycje), zdjęcia (ew. filmy) 
z miejsca rozgrywania imprezy, dostępne zaplecze. 

4. Organizator winien na 30 dni przed imprezą opublikować oraz 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. 

5. Organizator powinien dobrze zapoznać się z przepisami PZKol, a w szczególności: 

 opracować i udostępnić szczegółowy regulamin imprezy zgodny z wymaganymi przepisami i  
regulaminem ramowym PP, na 30 dni przed imprezą 

 przeprowoadzić zawody zgodnie z przepisami UCI i PZKol. 

 ustalić wymaganą i odpowiednią ilość sedziów do przeprowadzenia zawodów 

 właściwie zabezpieczyć i oznakować trasę, miejsca szczególnie niebezpieczne wyraźnie 
oznaczyć oraz przygotować objazdy (2 linie przejazdu – A oraz B) 

 w dniu zakończeniu wyścigu niezwłocznie przekazać wyniki w formie elektronicznej 
tekstowej, możliwej do umieszczenia w bazie danych Pucharu Polski MTB 

 

Wykaz wymaganych nagród w wyścigach zaliczanych do Pucharu Polski MTB XCO 2018 
 

Nagrody finansowe łącznie MINIMUM 8 000 zł 
 

Msc 
Elita OPEN 

M 
U23 M Elita OPEN 

K 
U23 K Junior Juniorka Junior 

Młodszy 
Juniorka 
Młodsza 

TEAM 

1. 700 zł 200 zł 700 zł 200 zł 200 zł 200 zł 150 zł 150 zł   500 zł  

2. 450 zł 150 zł 450 zł 150 zł 150 zł 150 zł 100 zł 100 zł   300 zł  

3. 300 zł 100 zł 300 zł 100 zł 100 zł 100 zł 80 zł 80 zł   200 zł  

4. 200 zł   200 zł   80 zł 80 zł 60 zł 60 zł   

5. 150 zł   150 zł   50 zł 50 zł 50 zł 50 zł   

6. 100 zł   100 zł             

7. 80 zł   80 zł             

8. 50 zł   50 zł             

Razem 

2 030 zł 450 zł 2 030 zł 450 zł 580 zł 580 zł 440 zł 440 zł 1 000 zł 

7 000 zł 1 000 zł 

8 000 zł 

 
 
Nagrody rzeczowe: kat. młodzik oraz kat. młodziczka miejsca 1-3 
 
Puchary: minimum dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych 
 
Dyplomy: dla zawodników z miejsc 1-5 minimum dla kategorii: junior M/K, junior mł. M/K,  młodzik M/K 
oraz klasyfikacji drużynowej. 


