
Regulamin XII Drużynowych Mistrzostw Polski MTB Amatorów – Wołomin 2019 

Sobota, 24.08.2019 – Gmina Wołomin, Ossów, ul. Matarewicza 150, obok OSP Ossów 
 

Zgłaszane zespoły muszą liczyć minimum trzy osoby, a maksymalnie cztery. W klasyfikacji 

generalnej zaliczany jest czas trzeciego zawodnika (czas trzeciego zawodnika = czas 

drużyny). Czwarty zawodnik, w przypadku, kiedy jego drużyna znajdzie się w danej kategorii 

w zwycięskiej „trójce”, aby stanąć na podium, musi ukończyć wyścig. Każdy team może 

wystawić dowolną ilość składów drużynowych 3- i/lub 4-osobowych, np. Żabki 1, Żabki 2, 

Żabki 3, itd., wpisując w zgłoszeniu, obok imienia i nazwiska zawodnika, nazwę teamu i 

numer składu.  
 

W klasyfikacji mężczyzn uwzględniony będzie podział na kategorie wiekowe - w zgłoszeniu 

należy zaznaczyć odpowiedni przedział wiekowy. Zawodnicy tworzący jeden skład 

drużynowy muszą startować w tej samej kategorii wiekowej. W klasyfikacji kobiet nie ma 

podziału na kategorie wiekowe. Oznacza to, że w jednej drużynie mogą startować 

zawodniczki o zróżnicowanym wieku, np. Ania lat 40, Kasia - 25, Marta - 17 i Ula - 50. 
 

W kategorii Mix Open – startują zawodnicy i zawodniczki bez podziału na wiek. W drużynie 

w kat. Mix Open wymagany jest występ co najmniej jednej zawodniczki, która musi 

ukończyć wyścig na jednym z trzech czołowych miejsc w swoim zespole. W innym 

przypadku drużyna nie zostanie sklasyfikowana. W kategorii Mix Open prowadzona jest 

dodatkowo klasyfikacja rodzinna. 
 

Kategorie wiekowe 
 

Juniorzy (do 18 lat) - rok ur. 2001 i młodsi 

Elita (19-39 lat) - rok. ur. 2000 - 1980 

Masters (40 lat i więcej) - rok. ur. 1979 i starsi 

 

Kategorie Open 

 

Kobiety Open 

Mix Open 

 

Drużyny będą startować według wylosowanej kolejności w ramach danej kategorii, 

począwszy od kat. do 18 lat (Juniorzy), następnie kat. 40 lat i powyżej (Masters), Kobiety 

Open, Mix Open, a skończywszy na kat. 19-39 lat (Elita). W tych kategoriach medaliści 

poprzednich DMP Amatorów MTB 2017 wystartują na końcu stawki, jako ostatni pojadą 

obrońcy mistrzowskiego tytułu. 
  
Kobiety oraz Juniorzy w kat. do 18 lat oraz Mężczyźni Masters w kat. 40 lat i powyżej oraz 

kat. Mix Open przejadą jedną rundę - 25 km, natomiast Mężczyźni Elita w kat. 19-39 lat mają 

do pokonania dwie rundy - 50 km.  

 

Podczas jazdy, w przypadku gdy jedna drużyna dojedzie do drugiej, nie mogą one ze sobą 

współpracować, dając sobie zmiany i tworząc peleton. Mogą jechać obok siebie - równolegle, 

tylko w celu wyprzedzenia. Po wyprzedzeniu, drużyna, która zostaje z tyłu musi zachować 

odstęp ok. 20-metrowy, by nie korzystać z tzw. koła. Za niedostosowanie się do tych zasad 

przyznawane będą kary sędziowskie czasowe lub nastąpi dyskwalifikacja drużyny. 



Zawodnicy mają obowiązek jechać prawa stroną i dla własnego bezpieczeństwa nie mogą 

ścinać zakrętów. Zawodnicy nie mogą jechać na rowerach szosowych i przełajowych. 
 

Opłaty: 
50 zł osoba + 20 zł numer startowy z chipem 

Obowiązują numery z cyklu LOTTO Poland Bike Marathon 2019 
 

BIURO ZAWODÓW 
 

Gmina Wołomin, Ossów, ul. Matarewicza 150, obok OSP Ossów (Miasteczko Poland Bike) - 

24 sierpnia (sobota) godz. 8.30-11.30 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

 

8.30-11.30 - zapisy w Biurze Zawodów 

12.00 - losowanie kolejności startowej 
12.30 - start kat. Juniorzy (do 18 lat) - jedna runda - 25 km 

12.45 - start kat. Masters (mężczyźni 40+ lat) - jedna runda - 25 km 
13.00 - start kat. Kobiety Open - jedna runda - 25 km 

13.15 - start kat Mix Open - jedna runda - 25 km 
13.30 - start kat. Elita (mężczyźni 19-39 lat) - dwie rundy - 50 km 

16.00 - dekoracja XI Drużynowych Mistrzostw Polski MTB Amatorów 2019 
 

W pozostałych kwestiach obowiązuje Regulamin cyklu LOTTO Poland Bike Marathon 2019. 


