Regulamin LIGI WOLNYCH ZAWODÓW MTB 2017
1. Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza MTB Ligi Wolnych Zawodów.
2. Pierwsza edycja Ligi Wolnych Zawodów MTB odbywać się będzie w ramach cyklu Bike Cross Maraton
w okresie 9.04.2017 – 24.09.2017 zgodnie z kalendarzem imprez Bike Cross Maratonu którego jest
integralną częścią.
3. W myśl Regulaminu, w Lidze mogą brać udział tylko zgłoszeni uczestnicy reprezentujący zawody
prawnika, architekta lub lekarza.
4. Status zawodnika/zawodniczki reprezentującego wyżej wymieniony zawód daje dokument
potwierdzający ukończenie studiów na danym kierunku, okazywany, w razie potrzeby na żądanie
organizatora po dokonaniu zgłoszenia.
5. Udział uczestnika w Lidze Wolnych Zawodów MTB nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych
kosztów poza standardową opłatą uiszczaną u organizatora przez uczestnika danej edycji maratonu.
6. Liga Wolnych Zawodów MTB rozgrywana jest tylko wyłącznie w ramach klasyfikacji indywidualnej.
7. Rywalizacja odbywa się na dystansie MINI oraz MEGA – wszyscy zawodnicy będą klasyfikowani w
kategorii OPEN na dystansach MINI lub MEGA (z podziałem na kobiety i mężczyzn).
8. Sposób naliczania punktów:
Dystans MEGA:
czas zwycięzcy OPEN w sekundach/czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy)
500 punktów
Dystans MINI:
czas zwycięzcy OPEN w sekundach/czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy)
400 punktów
9. Do końcowej klasyfikacji generalnej zaliczane jest sześć najlepszych wyników osiągniętych przez
danego uczestnika w ramach Bike Cross Maraton Gogol MTB 2017.
10. Punkty do klasyfikacji Ligi Wolnych Zawodów MTB zostają naliczane od edycji, przed którą został
zgłoszony uczestnik.
11. Zgłoszenia nie działają wstecz.
12. Zgłoszenia do Ligi Wolnych Zawodów przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie
http://gpmtb.pl/liga

Dodatkowo wszyscy uczestnicy mają obowiązek zgłosić się indywidualnie przez formularz zgłoszeniowy
w dziale ZGŁOSZENIA http://gpmtb.pl/zgloszenia .
13. Klasyfikacja Ligi Wolnych Zawodów MTB zamieszczana będzie na stronie www.gpmtb.pl najpóźniej
do środy następującej po danym wyścigu.
14. Organizator całego cyklu zapewnia puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej na dystansach
MINI i MEGA, z podziałem na kobiety i mężczyzn w kategorii OPEN, które zostaną wręczone na Gali
Rowerowej kończącej sezon kolarski MTB w województwie wielkopolskim.
15. Organizatorem Ligi Wolnych Zawodów MTB jest GOGOL MTB Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej Ognisko "Pałuki” ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec.
16. Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z Ligą
Wolnych Zawodów nie objętych niniejszym regulaminem.
17. Powyższy regulamin podlega regulaminowi cyklu Bike Cross Maraton Gogol MTB 2017.

