
 
Regulamin cyklu imprez  Maratonmtb.pl 2022.

1.Cel Zawodów.
● Szerzenie zdrowego stylu życia startujących poprzez promocję aktywnego 

wypoczynku na rowerze.
● Promocja zasad zdrowej rywalizacji sportowej.
● Wyłonienie najlepszych zawodników uczestniczących w zawodach.
● Promocja walorów turystycznych terenów na jakich rozgrywany jest 

Maratonmtb.pl 2022 .

2.Organizator:
2 PM Group Paweł Przybyło
Ul. Powstańców Warszawy 3/20
 33-100 Tarnów 
Tel. 503 403 022 

1. pawel[małpa]maratonmtb.pl

3. Administrator danych osobowych: 
Administratorem Danych Osobowych gromadzonych i przetwarzanych w 
związku z organizacją Maratonmtb.pl 2022 jest 2PM Group Paweł Przybyło z
siedzibą w Tarnowie u. Powstańców Warszawy 3/20.  Dane osobowe 
przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie 
www.maratonmtb.pl/politykaprywatnosci.

4. Data i miejsce zawodów: 
24 kwietnia  2022 – Wierzchosławice k/Tarnowa.
8 maja 2022 –Niwiska.
19 czerwca Stryszawa
24 lipca 2022  – „ Do-met” Bukowsko.
14 sierpnia 2022  - Piwniczna Zdrój.
24-25 września 2022 – Krynica Zdrój -Puchar Burmistrza Krynicy     
Zdroju  w Kolarstwie Górskim.

5. Warunki Uczestnictwa.
5.1 W zawodach Maratonmtb.pl 2022 z zastrzeżeniem dodatkowych 

warunków, określonych w punktach 5.2 – 5.7, może wziąć udział każdy kto spełni 
następujące warunki:
a.  Dokona  wcześniejszej  rejestracji  poprzez  stronę  internetową  Organizatora
www.maratonmtb.pl i  poprawnie  wypełni  formularz zgłoszeniowy bądź dokona
rejestracji w biurze zawodów w dniu zawodów do godziny 1030.



b. Dokona opłaty startowej zgodnie z Regulaminem pkt 5.
Informacja o dokonaniu zaksięgowania wpłaty ukaże się elektronicznym 

formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli w dniu zawodów przy nazwisku zawodnika nie 
będzie potwierdzonej wpłaty, zawodnik zobowiązany jest do okazania dowodu 
wpłaty na konto organizatora w kwocie zgodnej z Regulaminem  Maratonmtb.pl 
2022.

5.2 Każdy zawodnik który spełni warunki określone w pkt 4.1 Regulaminu 
Maratonmtb.pl 2022 i stawi się w biurze zawodów do godziny 1030 , otrzyma 
bezzwrotny numer startowy, który zobowiązany jest przymocować do kierownicy 
roweru w sposób umożliwiający jego odczytanie od momentu startu aż do 
przekroczenia linii mety.

5.3 Zabrania się jakichkolwiek ingerencji w kształt i wielkość nr startowych pod
groźbą dyskwalifikacji.

5.4 Do udziału w Maratonmtb.pl 2022  dopuszczeni zostaną zawodnicy 
posiadający sprawny rower, nie wyposażony w jakiekolwiek - w szczególności 
elektryczne - wspomaganie napędu roweru.

5.5 Każdy Zawodnik startujący w Maratonmtb.pl 2022 zobowiązany jest do 
jazdy w sztywnym kasku. Zawodnicy nie używający sztywnego kasku od 
momentu startu aż do przekroczenia linii mety będą zdyskwalifikowani i 
usuwani z trasy zawodów.

5.6 W zawodach brać mogą osoby pełnoletnie które ukończyły 18 rok życia 
W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców
lub opiekunów prawnych. 

5.7 Na dystansie FULL nie dopuszcza się startu osób poniżej 18 roku życia.
Na dystansie HALF minimalny wiek to 15 lat,  a na dystansie Quorter 13 lat. O
dopuszczeniu decyduje rok urodzenia, a nie data liczona od dnia urodzin.

5.8 Każdy  z  zawodników  startuje  na  własną  odpowiedzialność,  zawodnicy
niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialność  za  ewentualne  szkody  jakie  mogą
wystąpić na osobie i/lub mieniu w związku z obecnością i /lub uczestnictwem w
Maratonmtb.pl  2022 zobowiązany  zapis  ten  dotyczy  zwłaszcza  osób
startujących bez wymaganego sztywnego kasku.



5.9 Każdy zawodnik, który stawi się w sektorze startowym i przekroczy na starcie
linię  pomiaru  czasu  poprzez  swoje  uczestnictwo  oświadcza  i  potwierdza,  że
zapoznał się i będzie stosował niniejszy regulamin.
5.10 Osoby bez numerów startowych znajdujących się na trasie zawodów 
Maratonmtb.pl 2022  będą usuwane z trasy zawodów przez służby 
porządkowe.

5.11 W  przypadku  rezygnacji  zawodnika  z  uczestnictwa  w  zawodach  po
przekroczeniu linii startu zawodnik zobowiązany jest zgłosić swoją rezygnację do
biura  zawodów  pod  groźbą  obciążenia  kosztami  akcji  poszukiwawczej  jaka
zostałaby przeprowadzona przez Organizatora stosownie do okoliczności.

6. Opłaty i Faktury VAT.
6.1 Na wszystkich dystansach obowiązują  opłaty startowe uzależnione od daty
dokonania wpłaty:
a) Do siedmiu dni przed zawodami    opłata startowa 
● DYSTANS QUARTER wynosi 55 (pięćdziesiąt pięć złotych) PLN
● DYSTANS HALF I FULL wynosi 60 (sześćdziesiąt złotych ) PLN.

b)  Od  poniedziałku   do  piątku  w  ostatnim  tygodniu  przed  zawodami  opłata
startowa 

● DYSTANS QUARTER wynosi 60 (sześćdziesiąt złotych ) PLN.
● DYSTANS  HALF I FULL wynosi  70 (siedemdziesiąt złotych ) PLN.

c) w dniu zawodów opłata wnoszona w biurze zawodów do godz 10 30. 
● DYSTANS QUARTER wynosi 90  (dziewięćdziesiąt złotych ) PLN.
● DYSTANSE HALF i FULL wynosi 100 (sto złotych  )PLN.

● Opłaty dodatkowe - każdy zawodnik zobligowany jest do wykupienia nr
startowego który obowiązywał będzie na wszystkich imprezach  Maratonmtb.pl
2022  w cenie 20 PLN.

6.2  Opłaty za start w poszczególnych edycjach w dniach poprzedzający zawody
realizowane  są  poprzez  system  "Tpay"  dostępny  na  stronie  organizatora
www.maratonmtb.pl  w zakładce Zapisy.
6.3 System zapisów On-line zostaje zamknięty w dniu poprzedzającym zawody o
godz. 2400 .
W dniu  zawodów po  godzinie  10  30  organizator  zastrzega  sobie  prawo  do
zakończenia rejestracji nowych zawodników i przyjmowania wpłat.

6.4 Organizator wystawia faktury VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów
usług obowiązującą w chwili wystawiania faktury.



6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy dokonywania przelewów
bankowych  i  przekazów  pocztowych.   Za  kryterium  klasyfikowania  przelewu
przyjmuje  się  datę  zaksięgowania  kwoty  przelewu  na  rachunku  bankowym
Organizatora.
6.6 W celu odebrania faktury VAT za opłatę startową należy po dokonaniu wpłaty
on-line  zgłosić  ten  fakt  drogą  elektroniczną  a  w  przypadku  wpłat  w  biurze
zawodów w dniu wyścigów przed dokonaniem wpłaty za start i pozostawić dane
niezbędne do wystawiania faktury.
6.7 W  celu  wystawienia  faktury  dopuszcza  się  też  po  rejestracji  zawodnika  i
dokonaniu  wpłaty  przesłanie   pocztą  elektroniczna  na  adres
pawel[małpa]maratonmtb.pl  danych do wystawienia faktury. 
6.8 Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wniesionej opłaty startowej.

7. Elektroniczny pomiar czasu.
Podczas trwania imprezy funkcjonował będzie elektroniczny pomiar czasu, według
którego stworzona zostanie ostateczna klasyfikacja generalna na poszczególnych
dystansach  i  w  poszczególnych  kategoriach  wiekowych  w  tym  również
klasyfikacja drużynowa.
W związku z tym każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać zamocowany na
kierownicy  numer  startowy  wyposażony  w  chip  elektroniczny  służący  do
identyfikacji  zawodnika  na  podczas  startu  i  mety  zawodów oraz  na  punktach
kontrolnych na trasie.

8. Dystanse
8.1  Zawody  Maratonmtb.pl 2022 rozgrywane zostaną na trzech 
dystansach: 
Full – do 100 km 
Half - do 65 km
Quarter - do 35 km 

8.2 Uczestnicy dokonują wyboru dystansu podczas rejestracji zawodnika w
systemie rejestracji. Zmiana dystansu podczas zawodów równoznaczna jest
z dyskwalifikacją zawodnika. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia
limitu  czasowego  dla  dystansu  Full   i  Half,  po  przekroczeniu  którego
zawodnicy nie zostaną wpuszczeni na dodatkowy odcinek trasy i zostaną
skierowani na krótsze dystanse Odpowiednio Half i Quarter. Limit czasowy
wjazdu  dla  dystansu  FULL  i  HALF  zostanie  podany  w  dniu  startu  do
godz.1045.

9. Program zawodów
Dzień zawodów 
Godz, 800 – otwarcie biura zawodów.



Godz. 800 -1030  zapisy, przyjmowanie wpłat  i wydawanie nr startowych.
Godz. 1045 ustawianie zawodników z sektorze VIP i OPEN.
Godz. 1100 – Start wszystkich dystansów.
ok.Godz. 1400 – rozpoczęcie ceremonii wręczanie nagród dla dystansu Quarter.
ok.Godz. 1500 – rozpoczęcie ceremonii wręczanie nagród dla dystansu Half.
ok.Godz. 1600 – rozpoczęcie ceremonii wręczanie nagród dla dystansu Full.

Około godziny 1700 zostaną zamknięte trasy wszystkich dystansów 
zawodów  Maratonmtb.pl 2022.  

Zawodnik który nie odbierze nagrody w dniu zawodów do godz. 1700 traci prawo
do odbioru w terminie późniejszym.

10.Trasa zawodów  i sektory startowe Maratonmtb.pl 2022.  

10.1 Trasa zawodów zostanie oznakowana i  wytyczona wokół  miejscowości  w
których zlokalizowane będą Start i Meta zawodów.
10.2 Start wszystkich dystansów zostanie przeprowadzony równocześnie, jednakże
Organizator zastrzega sobie prawo rozdzielenia startu poszczególnych dystansów
ze względów bezpieczeństwa.
10.3 Zawodnicy startować będą z dwóch sektorów Sektora OPEN i Sektora VIP.
10.4 Podczas pierwszej  edycji  do sektora VIP zakwalifikowani   i  wpuszczeniu
zostaną  uczestnicy  którzy  w  chwili  rejestracji  przez  Internet  wyślą  maila  do
organizatora, dokumentując swoje wysokie pozycje w klasyfikacjach generalnych
innych cykli maratonów MTB takich jak:  Bikemaraton, MTBCrossMaraton oraz
inne . Sektor VIP przysługuje także Gościom Specjalnym, przy czym decyzję w
tym zakresie podejmuje Organizator. 
10.5 Organizator ustala liczbę osób  jakie mogą być zakwalifikowane do sektora
VIP na 60.
10.6 Decyzja o przyznaniu, bądź odmowie przyznania prawa do startu z sektora
VIP jest nieodwołalna i nie przysługuje od niej odwołanie.
10.7 Na kolejnych edycjach do sektora VIP kwalifikowani  będą zawodnicy
którzy  po  wcześniejszych  startach  zostaną  sklasyfikowani  w  klasyfikacji
generalnej   na  pierwszych  miejscach  w  kategorii   OPEN   lub  swoich
Kategoriach  Wiekowych  oraz  goście  specjalni  którzy  uzyskają  zgodę
Organizatora.
10.8 Oznakowanie trasy będzie zrealizowane za pomocą tabliczek ze strzałkami
kierunkowymi  oraz  taśm.  Zabezpieczenie  realizowane  będzie  poprzez  służby
porządkowe oraz służby ratownicze, medyczne i policję w miejscach szczególnie
niebezpiecznych. 



10.9 Na trasie zlokalizowane zostaną punkty pomiaru czasu oraz punkty kontrolne
realizowane  przez  obsługę  trasy.  Ominięcie  któregokolwiek  z  punktów
kontrolnych lub pomiaru czasu równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika.
10.10  Szczegółowa  mapa  zawodów  wraz  z  profilem  wysokościowym
udostępniona  zostanie  uczestnikom zawodów  na  pięć  dni  poprzedzającej  daną
edycję  Maratonmtb.pl  2022 na  stronie  internetowej  Organizatora,  przy  czym
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  trasy  w  przypadku  wystąpienia
szczególnych okoliczności.

11.Klasyfikacja Sektorowa:

11.1 Zawodnicy są zobowiązani do startu z przyznanego im sektora startowego.

12.Klasyfikacja  Generalna  liczona  jest  wg  Regulaminu  Klasyfikacji
Generalnej  „Maratonmtb.pl 2022 .

13.Klasyfikacja  Drużynowa  prowadzona  jest  wg  Regulaminu  Klasyfkacji
Drużynowej  Maratonmtb.pl 2022

14. Świadczenia.
W zamian za opłatę startową Uczestnik Maratonmtb.pl 2022 otrzymują 
następujące świadczenia:

● Profesjonalny elektroniczny pomiar czasu.
● Bufety na trasie zawodów z dostępem do wody, napojów 

izotonicznych, owoców.
● Ciepły posiłek regeneracyjny po ukończeniu zawodów.
● Zabezpieczenie medyczne realizowane przez profesjonalne służby 

medyczne.
● Nagrody dla zwycięzców na poszczególnych dystansach do odebrania

w dniu zawodów do godz. 1700  .

15. Klasyfikacja.
Zwycięzcami na poszczególnych dystansach w poszczególnych kategoriach 
wiekowych, zostaną zawodnicy którzy w najkrótszym czasie przejadą całą trasę 
wybranego przez siebie dystansu, nie omijając przy tym żadnego punktu 
kontrolnego lub punktu pomiaru czasu.



16.Kategorie wiekowe   Maratonmtb.pl 2022
Dystans FULL

Mężczyźni

M2 – 18 – 29 lat ( roku urodzenia 2004 do 1993)
M3 30- 39 lat ( roku urodzenia 1992  do 1983)
M4 40 – 49 lat ( roku urodzenia 1982 do 1973 )
M5 50 i więcej ( roku urodzenia 1972 i starsi)

Kobiety
K- open 

Dystans HALF
Mężczyźni

M1 15 – 19 lat ( roku urodzenia 2007 do 2003)
M2 20 – 29 lat (rok urodzenia 2002 do 1993)
M3 30 -39 lat (rok urodzenia 1992 do 1983)
M4 40- 49 lat (rok urodzenia 1982 do 1973)
M5 50 - 59lat  (rok urodzenia 1972 do 1963)
M6 60 lat i więcej (rok urodzenia 1962 i  starsi).
Kobiety
K1 15 – 19 lat ( roku urodzenia 2007  do 2003)
K2 20 – 39 lat (rok urodzenia 2002 do 1983 )
K3 40 lat i więcej (rok urodzenia 1982 i starsze )

Dystans Quarter
Mężczyźni:
M0 13-15 lat ( roku urodzenia 2009 do 2007)
M1 16 – 19 lat ( roku urodzenia 2006 do 2003)
M2 20 – 29 lat (rok urodzenia 2002 do 1993)
M3 30-39 lat (rok urodzenia 1992 do 1983)
M4 40- 49 lat (rok urodzenia 1982 do 1973)
M5 50 -59 lat  (rok urodzenia 1972 do 1963)
M6 60 lat i więcej (rok urodzenia 1962 i starsi)
Kobiety
K0 13-15 lat ( roku urodzenia 2008 do 2006 )
K1 16 – 19 lat ( roku urodzenia 2005 do 2003)
K2 20 – 39 lat (rok urodzenia 2002 do 1983 )
K3 40 lat i więcej (rok urodzenia 1982 i starsze).



17.Ruch Drogowy.
17.1  Zawody od startu ostrego oraz poza wyznaczonymi punktami odbywają się 
przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie 
niebezpiecznych Służby Mundurowe oraz służby Organizatora mogą informować 
o zagrożeniu,
17.2   Uczestnicy  wyścigu  muszą  zachować  szczególną  ostrożność  mając  na
uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych
oraz zabudowań,
17.3 Wszyscy uczestnicy na drogach powinni poruszać się  prawą stroną jezdni
zgodnie z przepisami prawa,
17.4   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki
na trasie, 
17.5  Maraton będzie prowadzony i zamykany przez pojazdy organizatora.
17.6 W miejscach szczególnie niebezpiecznych uczestnicy zawodów poruszać się
będą  w warunkach szczególnego  wykorzystania dróg (wg art. 65 Prawa o Ruchu
Drogowym) miejsca te określa się w  załączniku nr 1 do Regulaminu.

18.Postanowienie Końcowe.
18.1 Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach  Maratonmtb.pl 2022 wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych  osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz.
2135 z późn. zm.) oraz Maratonmtb.pl 2022 .  Organizator zastrzega sobie prawo
do wykorzystywania wizerunku zawodnika do celów marketingowych, a także do
wszelkich innych celów komercyjnych, związanych z działalnością Organizatora
w  tym  zwłaszcza  fotografii,  filmów  i  nagrań  audio,  realizowanych  w  czasie
trwania zawodów. 
18.2 Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy lub dokonujący
zapisów w biurze zawodów roku oświadcza że zapoznał się i akceptuje Regulamin
Maratonmtb.pl 2022.
18.3 Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy lub dokonujący
zapisów  w  biurze  zawodów  w  dniu  startu  maratonu  roku  oświadcza  że  jest
świadom swojego stanu zdrowia i że nie są mu znane żadne przeszkody medyczne
uniemożliwiający  mu  uczestnictwo  w  imprezie  sportowej  oraz  że  startuje  na
własną odpowiedzialność.
18.4 Uczestnicy którzy opłacili  opłatę startową a nie wystartowali w zawodach
Maratonmtb.pl 2022 nie mogą ubiegać się o zwrot kwoty opłaty startowej.
18.5 Organizator  Maratonmtb.pl  2022 oraz  osoby  współpracujące  przy
organizacji imprezy nie ponoszą odpowiedzialności z wszelkie szkody powstałe w
trakcie dojazdu na zawody, podczas ich trwania i powrotu z zawodów wobec osób
uczestniczących i towarzyszących uczestnikom zawodów.



18.6 Zawody  Maratonmtb.pl 2022 rozegrane zostaną bez względu na warunki
atmosferyczne  panujące  w  dniu  maratonu  za  wyjątkiem odwołania  imprezy  w
wyniku działania siły wyższej. 
18.7 W  przypadku  odwołania  imprezy  w  wyniku  działania  siły  wyższej
Organizator nie zwraca opłat wniesionych przez zawodników.
18.9   Ostateczna  interpretacja  zapisów   niniejszego  Regulaminu  należy
wyłącznie do Organizatora.

Tarnów 03.03.2022

Regulamin Klasyfikacji Generalnej  
Maratonmtb.pl 2022.  

Punktowa klasyfikacja generalna  cyklu  Maratonmtb.pl 2022  przeprowadzona będzie wg 
następujących zasad: 

.1.Klasyfikacja  generalna indywidualna

 Klasyfikacja Generalna będzie prowadzona od pierwszej  edycji.
 Klasyfikacja Generalna jest prowadzona oddzielnie na dystansach FULL, HALF i 

QUARTER.
 Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania w klasyfikacji generalnej jest:

ukończenie n-2 na  wyścigów w sezonie 2022 jednym wybranym dystansie  (gdzie n = 
ilość rozegranych wyścigów w tym wyścig na Jaworzynę Krynicką) oraz  wzięcie 
udziału w  finałowej edycji w Krynicy w dniu 25 września.
W przypadku ukończenia przez zawodnika więcej niż pięciu (5) startów do Klasyfikacji
Generalnej brane będzie pięć (5) najlepszych wyników uzyskanych podczas każdej z 
ukończonych edycji Maratonmtb.pl 2022.

 Wyboru dystansu na którym zostanie się sklasyfikowanym w Klasyfikacji Generalnej   
zawodnik dokonuje podczas pierwszego startu w sezonie 2022.

 Punkty do klasyfikacji generalnej Maratonmtb.pl 2022   przyznawane są w następujący 
sposób:

Za zajęcie miejsc na mecie maratonu przyznawane są punkty w Kategorii OPEN i Kategoriach 
Wiekowych osobno kobiety i mężczyźni.

Miejsce w na
mecie. Zdobyte pkt

Miejsce w na
mecie. Zdobyte pkt

Miejsce w na
mecie. Zdobyte pkt

Miejsce w na
mecie. Zdobyte pkt

1 300 91 204 181 114 271 24

2 297 92 203 182 113 272 23

3 294 93 202 183 112 273 22



4 292 94 201 184 111 274 21

5 290 95 200 185 110 275 20

6 289 96 199 186 109 276 19

7 288 97 198 187 108 277 18

8 287 98 197 188 107 278 17

9 286 99 196 189 106 279 16

10 285 100 195 190 105 280 15

11 284 101 194 191 104 281 14,5

12 283 102 193 192 103 282 14

13 282 103 192 193 102 283 13,5

14 281 104 191 194 101 284 13

15 280 105 190 195 100 285 12,5

16 279 106 189 196 99 286 12

17 278 107 188 197 98 287 11,5

18 277 108 187 198 97 288 11

19 276 109 186 199 96 289 10,5

20 275 110 185 200 95 290 10

21 274 111 184 201 94 291 9,5

22 273 112 183 202 93 292 9

23 272 113 182 203 92 293 8,5

24 271 114 181 204 91 294 8

25 270 115 180 205 90 295 7,5

26 269 116 179 206 89 296 7

27 268 117 178 207 88 297 6,5

28 267 118 177 208 87 298 6

29 266 119 176 209 86 299 5,5

30 265 120 175 210 85 300 5

31 264 121 174 211 84

32 263 122 173 212 83

33 262 123 172 213 82

34 261 124 171 214 81

35 260 125 170 215 80

36 259 126 169 216 79

37 258 127 168 217 78

38 257 128 167 218 77

39 256 129 166 219 76

40 255 130 165 220 75

41 254 131 164 221 74

42 253 132 163 222 73

43 252 133 162 223 72

44 251 134 161 224 71

45 250 135 160 225 70

46 249 136 159 226 69

47 248 137 158 227 68

48 247 138 157 228 67

49 246 139 156 229 66

50 245 140 155 230 65

51 244 141 154 231 64

52 243 142 153 232 63

53 242 143 152 233 62



54 241 144 151 234 61

55 240 145 150 235 60

56 239 146 149 236 59

57 238 147 148 237 58

58 237 148 147 238 57

59 236 149 146 239 56

60 235 150 145 240 55

61 234 151 144 241 54

62 233 152 143 242 53

63 232 153 142 243 52

64 231 154 141 244 51

65 230 155 140 245 50

66 229 156 139 246 49

67 228 157 138 247 48

68 227 158 137 248 47

69 226 159 136 249 46

70 225 160 135 250 45

71 224 161 134 251 44

72 223 162 133 252 43

73 222 163 132 253 42

74 221 164 131 254 41

75 220 165 130 255 40

76 219 166 129 256 39

77 218 167 128 257 38

78 217 168 127 258 37

79 216 169 126 259 36

80 215 170 125 260 35

81 214 171 124 261 34

82 213 172 123 262 33

83 212 173 122 263 32

84 211 174 121 264 31

85 210 175 120 265 30

86 209 176 119 266 29

87 208 177 118 267 28

88 207 178 117 268 27

89 206 179 116 269 26

90 205 180 115 270 25

Zawodnicy którzy zajmą dalsze pozycje zostaną sklasyfikowani na podstawie czasu przejazdu.

W przypadku równej ilości punktów zdobytych w Klasyfikacji Generalnej  decydować będzie 
miejsce zajęte na ostatniej edycji w Krynicy Zdroju.

Tarnów 06.03.2022



Klasyfikacja Generalna Drużynowa
Maratonmtb.pl 2022.

Klasyfikacja Drużynowa  podczas  Maratonmtb.pl 2022 prowadzona będzie wg 
następujących zasad:

     
1. Drużyną może być formalna lub nieformalna grupa zawodników 

występująca pod wspólną nazwą, reprezentująca  różne organizacje 
i(lub) stowarzyszenia , kluby sportowe.

2. Warunkiem koniecznym do uwzględnienia drużyny w klasyfikacji 
drużynowej jest start zawodników punktowanych co najmniej na 
dwóch dystansach Maratonmtb.pl .

3. Organizator nie dopuszcza zmiany drużyny w ciągu trwania sezonu 
2022 przez zawodników  startujących w   Maratonmtb.pl.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania  i  zmiany  
nazwy drużyn zgłoszonych  do  Maratonmtb.pl.

5. W kontaktach z Organizatorem drużynę reprezentuje kapitan 
zgłoszony przez drużynę na adres e-mail  
pawel[małpa]maratonmtb.pl który zgłasza drużynę do rywalizacji
drużynowej.

6. Do klasyfikacji drużynowej brane są punkty zdobyte  w klasyfikacji 
OPEN przez czterech najlepszych zawodników danej drużyny w 
całym sezonie 2022, przy czym wśród zawodników  punktowanych 
musi  się znaleźć co najmniej  jedna kobieta .

7. Aby zróżnicować punkt zdobyte na różnych dystansach w przypadku 
Klasyfikacji Drużynowej stosuje się mnożniki punktów. I tak punkty 
zdobyte na dystansie Quarter mnożone są razy 1(słownie jeden) , 



punkty zdobyte na dystansie Half mnożone są razy 2 (słownie dwa) , 
punkty zdobyte na dystansie Full mnożone są razy 3 (słownie trzy) 

8. W przypadku równej ilości pkt. pod koniec sezonu decydujące będą 
miejsca zajęte na ostatniej edycji  Maratonmtb.pl.

9. Punkty w klasyfikacji drużynowej naliczane są wg zasad klasyfikacji 
generalnej  kategorii OPEN Maratonmtb.pl

Tarnów 06.03.2022


