
R e g u l a m i n  B L K ’ 1 6

§1

Barlinecka Liga Kolarska jest inicjatywą Członków Barlineckiej Grupy Kolarskiej
mającą na celu propagowanie zdrowego trybu życia, zachęcającą do uprawiania

kolarstwa w każdej możliwej formie.

Do udziału zapraszamy każdego mieszkańca Barlinka i okolic który potrafi
jeździć na rowerze i czerpie z tego radość.

Będziemy rywalizować w bardzo różnych konkurencjach kolarskich, gdzie liczyć
się będą nie tylko szybkość i wytrzymałość, ale również technika jazdy i

inteligencja.

§2

Udział w zawodach jest darmowy. Pobierana będzie jedynie kaucja w wysokości
10 zł za tabliczkę z numerem startowym ważnym w całym sezonie BLK’15

(kaucja może być przeznaczona na poczet składki na organizację uroczystego
zakończenia cyklu).

§3

W ramach Barlineckiej Ligi Kolarskiej 2016 planowane jest rozegranie
następujących konkurencji kolarskich :

ZAWODY ZIMOWE - MTB

SIEDEM GÓREK – SZOSA START WSPÓLNY 

INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS –SZOSA

 DRUŻYNOWA JAZDA NA CZAS – SZOSA

XC – MTB

TRIATLON HEEMAN – SZOSA START WSPÓLNY

KLASYK LEŚNY – SZOSA START WSPÓLNY

¼ HARPAGAN - MTBO JAZDA NA ORIENTACJĘ

KLASYK POLNY – SZOSA START WSPÓLNY



MARATON - MTB

WYŚCIG NOCNY - MTB

FINAŁ: „DUATHLON ROWEROWY” –  Szosa + MTB

Ilość imprez i ich kolejność w ramach BLK‘16może ulec zmianie w zależności od
możliwości organizacyjnych i czasowych. Potwierdzenie terminu oraz

informacje o dokładnych zasadach poszczególnych zawodów będą dostępne na
stronie Barlineckiej Grupy Kolarskiej www.mtbbarlinek.dt.pl, oraz na

facebook’u (w miarę możliwości również w lokalnych mediach i prasie), co
najmniej tydzień przed planowanym terminem zawodów.

§4

Szczegółowe regulaminy poszczególnych edycji ,sposób przeprowadzenia oraz
osoby odpowiedzialne za sędziowanie określają członkowie Barlineckiej Grupy
Kolarskiej za pośrednictwem Artura Szyszki (arturszyszka73@gmail.com , lub

pod telefonem +48 606 360 330).

§5

Za miejsca zajęte w poszczególnych konkurencjach BLK’16 zawodnicy otrzymują
punkty według następujących tabeli:

miejsc
e

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

punkty 100 90 80 70 65 60 56 52 49 46 44 42 40 38 36

miejsc
e

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

punkty 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

miejsc
e

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

punkty 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

Za edycję finałową – „DUATHLON ROWEROWY” punkty będą liczone podwójnie
(tzn.: punkty zdobyte w dwóch oddzielnie przeprowadzonych konkurencjach

zostaną zsumowane).

mailto:arturszyszka73@gmail.com
http://www.mtbbarlinek.dt.pl/


Wszystkie edycje odbywać się będą po trasach oznaczonych tabliczkami, lub (w
miarę możliwości) strzałkami malowanymi na drodze, w wyznaczonych limitach

czasowych. Zawodnik, który nie zmieścił się w w/w limicie, zjeżdża z trasy na
własną rękę i klasyfikowany będzie z połową punktów zawodnika, który jako

ostatni zostanie odnotowany przez sędziego na linii mety.

Za miejsca zajęte w poszczególnych edycjach zawodnik otrzymuje punkty do
klasyfikacji generalnej.

§6

Klasyfikacja generalna – końcowa uwzględnia zawodników którzy mają co
najmniej trzy starty w ramach BLK’16.

Zwycięzcą klasyfikacji generalnej - końcowej zostanie zawodnik, który
zdobędzie największą ilość punktów we wszystkich rozegranych imprezach

minus dwa najsłabsze wyniki lub absencje.

W przypadku równej ilości punktów, o kolejności decydować będzie lepsze
miejsce w zawodach finałowych.

Analogicznie rozstrzygana będzie kolejność na pozostałych miejscach w
klasyfikacji generalnej.

§7

Zwycięzca cyklu BLK’16 oraz zawodnicy do szóstego miejsca otrzymają puchary.

Wszyscy sklasyfikowani w BLK’16 otrzymają pamiątkowe dyplomy.

W zależności od hojności sponsorów wszyscy uczestnicy BLK’16 wezmą udział w
losowaniu nagród rzeczowych.

§8

Zawodnik zobowiązany jest do startu z numerem startowym wydanym przez
organizatorów, zamocowanym na kierownicy. Zabroniona jest jakakolwiek

ingerencja w kształt i rozmiar numeru startowego.

Wszyscy uczestnicy BLK’16 zobowiązani są do jazdy w kasku rowerowym.



Zawody odbywać się będą przy nieograniczonym ruchu drogowym, w związku z
tym uczestnicy BLK’16 muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać

przepisów ruchu drogowego.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane
przez uczestników zawodów.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

§8

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator.


