
 

Regulamin Pucharu Polski w kolarstwie szosowym dla kategorii: 
młodzieżowiec, kobiety open, juniorzy, juniorzy młodsi, juniorki 
młodsze 

1. Polski Związek Kolarski posiada wyłączne prawo do organizacji zawodów rangi Pucharu Polski 
i może zlecać ich organizację innym podmiotom. 
 

2. Do klasyfikacji generalnej zalicza się wszystkie wyścigi rangi Pucharu Polski z kalendarza PZKol. 
  

3.  Do klasyfikacji generalnej Pucharu Polski zalicza się punkty z poszczególnych eliminacji wg. 
następującego klucza (w wyścigach etapowych za kl. generalną): 

  

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Pkt. 25 20 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

  
4. W klasyfikacji generalnej Pucharu Polski nie uwzględnia się zawodników zagranicznych. 

 
5. Terminarz wyścigów Pucharu Polski według Kalendarza PZKol. 

 
6. Dystanse dla poszczególnych kategorii wiekowych. 

  

  start  wspólny  (km) jazda ind. na  czas ( km) 

MŁODZIEŻOWIEC 150 - 180 30 - 40 

JUNIOR 100 - 140 15 - 25 

JUNIOR  MŁODSZY 80 – 100  10 - 15 

KOBIETY – OPEN 80 –120  15 - 25 

KOBIETY – J. MŁODSZE 40 – 60 8 – 10 

  
7. We wszystkich kategoriach wiekowych prowadzona jest jedna klasyfikacja bez podziału na wyścigi 

ze startu wspólnego i wyścigi w jeździe indywidualnej na czas. 
 

8.  Sugerowany program zawodów dla kategorii junior, junior młodszy i kobiety: 
 

1 dzień ( sobota )   

  12.00 - weryfikacja dokumentów i odbiór numerów startowych 

  12.30 - odprawa  techniczna do jazdy indywidualnej na czas oraz wyścigu ze 
startu wspólnego 

  14.00 - start pierwszego zawodnika  

    - rozdanie  nagród  15  min.  po  przejechaniu  ostatniego zawodnika 

2 dzień ( niedziela ) 08.30-09.00 weryfikacja dokumentów i odbiór numerów startowych ekip, które  
dojechały  na  wyścig ze startu wspólnego 

  10.00 - start  pierwszej  grupy  wiekowej 

    - rozdanie  nagród  15  min.  po  przejechaniu  pierwszego  zawodnika 

 
9. Zamknięcie listy startowej na podstawie zgłoszeń elektronicznych do godziny 12.00 w czwartek 

poprzedzający zawody. 
Za zgodą organizatorów zawodnicy mogą zostać dopuszczeni do startu po zapłaceniu podwójnej 
opłaty startowej, w przypadku juniorów młodszych 20,- zł. Zawodnicy przyjęci przez organizatora po 
terminie, w jeździe indywidualnej na czas startują na początku. 
 

10. Prowadzona  jest  tylko  klasyfikacja  indywidualna. O  zajętym miejscu  decyduje większa  liczba 
zdobytych punktów, a  w  przypadku  równej ilości,  wyższe  miejsce  w  wyścigu  finałowym. 
 

11. Lista startowa do jazdy indywidualnej na czas na pierwszej edycji Pucharu Polski tworzona jest na 



podstawie losowania, na każdej kolejnej edycji według aktualnej klasyfikacji Pucharu Polski, ale 
zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc. 

  
12. Organizator zobowiązany jest zapewnić elektroniczny pomiar czasu. 

 
13.  Koszty organizacyjne wyścigu pokrywa organizator. Koszty  uczestnictwa  ekip  pokrywają  kluby lub 

sami zawodnicy. 
 

14.  Minimalne nagrody, które musi zabezpieczyć organizator każdej edycji Pucharu Polski: 
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Klasa  1.14 Klasa  1.17 Klasa  1.15 Klasa 1.16. Klasa  1.19 Klasa 1.18 

Junior Junior  Młodszy Kobiety - Open Kobiety - Junior  Kobiety – J. Mł Młodzieżowiec 
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start wspólny / 
jazda na czas 

1 300,- 200,- 250,- 150,- 300,- 200,- 150.- 150,- 200,- 150,- 700,- 

2 250,- 150,- 200,- 120,- 250,- 150,- 120.- 120,- 150,- 120,- 500,- 

3 200,- 120,- 150,- 100,- 200,- 120,- 100.- 100,- 120,- 100,- 400,- 

4 150,- 100,- 120,- 50,- 150,- 100,-    100,-   300,- 

5 120,- 50,- 100,-   120,-      50,-   250,- 

6 100,-       100,-           200,- 

7                     150,- 

8                     100,- 

9                     50,- 

10                     50,- 

  1.120,- 620,- 820,- 420,- 1.120,- 570,- 370,- 370,- 620,- 370,- 2.700,- 

  
15.  Jeżeli w wyścigu wystartuje min. 6 juniorek, wówczas organizator wyścigu jest zobowiązany 

zabezpieczyć nagrody również dla trzech pierwszych zawodniczek tej kategorii wiekowej zarówno w 
jeździe indywidualnej na czas jak I w wyścigu ze startu wspólnego . W przypadku mniejszej liczby 
startujących juniorek nagrodę otrzymuje wyłącznie pierwsza zawodniczka. Jeśli juniorka zajmie 
miejsce w pierwszej 6 wyścigu ze startu wspólnego open lub w pierwszej 4 jazdy indywidualnej na 
czas open wówczas otrzymuje również nagrodę w kategorii open. 

 
16.  Wyścigi  zostaną  rozegrane  zgodnie  z  przepisami  sportowymi  PZKol.   

  
17.  W  wyścigach  Pucharu Polski  ze  startu  wspólnego, które  są  eliminacjami  do  OOM lub 

Mistrzostw  Polski,  organizator  musi  zabezpieczyć  fotofinisz. 
  

18. Oficjalna klasyfikacja Pucharu Polski będzie publikowana na stronie pzkol.pl w pierwszym tygodniu 
po rozegraniu każdej edycji. 

 
19. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostaną wręczone puchary podczas uroczystej gali PZKol z okazji 

zakończenia sezonu. 
 


