
REGULAMIN 
Mistrzostwa Polski MTB Informatyków i Branży IT 2021 

Legionowo, 12 września 2021 
(Mistrzostwa IT) 

 
1. Organizatorem Mistrzostw Polski MTB Informatyków i Branży IT 2021 są dwa podmioty: 

a. Poland Bike – organizator cyklu LOTTO Poland Bike Marathon 2021 

b. ESKOM IT Sp. z o.o.  

2. Termin i miejsce: 12 września 2021 r. (niedziela), Legionowo, Plac Kościuszki.  

3. Prawo udziału w zawodach mają: 

a. osoby pracujące w działach IT przedsiębiorstw i organizacji publicznych, 
b. osoby pracujące u dostawców IT, 
c. studenci kierunków informatycznych, 
d. osoby pracujące w mediach poświęconych branży IT; 

Dopuszcza się do startu osoby pracujące na różnych stanowiskach – od Praktykanta, Stażysty, 

pracownika Helpdesku, Testera, poprzez Inżynierów Systemowych i Programistów, a także 

Project Managerów, Handlowców oraz Kadrę Zarządzającą. 

Dopuszcza się do startu czynnych studentów kierunków informatycznych. 

Weryfikacja będzie się odbywać w ramach rejestracji elektronicznej oraz w Biurze Zawodów, 

za pomocą profilu LinkedIn, wiadomości i adresu email, wizytówki, kontaktu z pracodawcą, 

legitymacji studenckiej. 

4. Warunkiem dopuszczenia do maratonu jest dostarczenie uzupełnionego na piśmie 

formularza zgłoszeniowego do Biura Zawodów oraz dokonanie wpłaty wpisowego w 

wysokości zgodnej z Regulaminem cyklu LOTTO Poland Bike 2021 punkt 6. Wpisowe jest 

bezzwrotne. W przypadku uiszczenia wpisowego na konto, warunkiem dopuszczenia do 

udziału w maratonie jest okazanie potwierdzenia dokonania przelewu.  

5. Nie są pobierane dodatkowe opłaty za klasyfikację w Mistrzostwach IT. Jedyną opłatą jest 

opłata za udział w wydarzeniu z cyklu LOTTO Poland Bike Marathon 2021. 

6. Współzawodnictwo indywidualne oraz drużynowe prowadzone jest na dystansie MINI (ok. 30 

km).  

Mini (ok. 30 km) – kobiety: 

• Kategoria MK1 – od 18 do 20 lat (rok ur. do 2001) 

• Kategoria MK2 – od 21 do 30 lat (rok ur. 2000-1991) 

• Kategoria MK3 – od 31 do 40 lat (rok ur. 1990-1981) 

• Kategoria MK4+ – od 41 (rok ur. od 1980) 

Mini (ok. 30 km) – mężczyźni: 

• Kategoria MM1 – od 18 do 20 lat (rok ur. do 2001) 

• Kategoria MM2 – od 21 do 30 lat (rok ur. 2000-1991) 

• Kategoria MM3 – od 31 do 40 lat (rok ur. 1990-1981) 

• Kategoria MM4 – od 41 do 50 lat (rok ur. 1980-1971) 

• Kategoria MM5+ – od 51 (rok ur. od 1970) 

7. Klasyfikacja zespołowa 

Klasyfikacja zespołowa TEAM IT prowadzona jest tylko na dystansie Mini. Drużyną zgłoszoną 

do klasyfikacji zespołowej TEAM IT może być formalna lub nieformalna grupa informatyków 

oraz pracowników branży IT reprezentująca drużynę sportową lub firmę. Do klasyfikacji 

zespołowej TEAM IT dopuszcza się drużyny po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez 

Organizatora. W klasyfikacji zespołowej TEAM IT uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły 

minimum czterech zawodników. Klasyfikacja zespołowa TEAM IT jest klasyfikacją punktową 

https://polandbike.pl/wp-content/uploads/Regulamin_LPBM_2021.pdf


opartą na indywidualnych wynikach Open Kobiet i Open Mężczyzn. Do klasyfikacji zespołowej 

TEAM IT zalicza się wyniki czterech najlepszych zawodników wg zdobytych punktów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego 

składu i charakteru 

8. Obowiązuje start z piątego sektora – godzina 12:30. Zawodnicy niezależnie uczestniczący w 

cyklu LOTTO Poland Bike Marathon 2021 mają prawo wystartować z sektora, do którego 

zostali przypisani. 

9. Obowiązują numery startowe cyklu LOTTO Poland Bike Marathon 2021.  

10. Dekoracja zostanie przeprowadzona o godz. 15:30. Dekorowane będą pierwsze trzy osoby w 

kategorii Open, pierwsze trzy osoby w kategoriach wiekowych oraz pierwsze trzy drużyny. 

11. W przypadkach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się regulamin LOTTO 

Poland Bike Marathon 2021, a decyzje podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z 

Organizatorem. 
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