REGULAMIN
Cykl Wyścigów MTB o Puchar Komendanta Głównego Policji
2019
1. Cykl Wyścigów MTB o Puchar Komendanta Głównego Policji 2019 składa się z pięciu
etapów i odbywa się w ramach współpracy z Poland Bike - organizatorem cyklu LOTTO
Poland Bike Marathon 2019 oraz Fundacją Sport.
2. Termin i miejsce:
- 31 marca – Legionowo (mazowieckie)
- 28 kwietnia – Serock (mazowieckie)
- 8 czerwca – Urszulin (lubelskie)
- 30 czerwca – Sitkówka-Nowiny (świętokrzyskie)
- 1 września – FINAŁ - Marki (mazowieckie)
3. Prawo udziału w zawodach mają Policjanci i Policjantki z całej Polski. Weryfikacja w
Biurze Zawodów na podstawie legitymacji służbowej.
4. Warunkiem dopuszczenia do maratonu jest dostarczenie uzupełnionego formularza
zgłoszeniowego do Biura Zawodów oraz dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 20 zł
(numer startowy z chipem) + 80 zł (opłata startowa). Wpisowe jest bezzwrotne. W przypadku
uiszczenia wpisowego na konto, warunkiem dopuszczenia do udziału w maratonie jest
okazanie potwierdzenia dokonania przelewu.
5. Współzawodnictwo prowadzone jest na dystansie MINI (ok. 30 km). Obowiązuje start z
piątego sektora – godzina 12:30. Rywalizacja odbywa się w kategoriach:
- Kobiety - Open
- Mężczyźni - Open
- Mężczyźni - kat. M1 – do 40 lat (rok ur. 1979 i młodsi)
- Mężczyźni - kat. M2 – powyżej 40 lat (rok ur. 1978 i starsi)
6. Obowiązują numery startowe cyklu LOTTO Poland Bike Marathon 2019.
7. Dekoracja na każdym z etapów zostanie przeprowadzona o godz. 15:30. Dekorowane będą
pierwsze trzy osoby w kategoriach: Kobiety Open, Mężczyźni Open, Mężczyźni M1 i M2.
8. Do Klasyfikacji Generalnej cyklu zaliczane są punkty zdobyte w TRZECH
najlepszych etapach. W Klasyfikacji Generalnej uwzględnione będą osoby, które
wystartowały i ukończyły minimum TRZY etapy. Podczas finałowej dekoracji Klasyfikacji
Generalnej cyklu w dniu 01.09.2019 w Markach zostaną nagrodzone po trzy najlepsze osoby
w każdej kategorii.
9. W przypadkach spornych i nie ujętych w regulaminie, stosuje się regulamin LOTTO
Poland Bike Marathon 2019, a decyzje podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z
Organizatorem.

