
 
Regulamin 

 

Wielkopolska Liga Masters 
,,FORTUNA THULE CUP 2012” 

 

,,SZUKAMY TALENTÓW LONDYN 2012” 
 
1.Organizator :  
    
  Wielkopolska Liga Masters jest cyklem wyścigów kolarskich na rowerach górskich przeprowadzonych 
przez lokalnych organizatorów .   
Organizatorem Wielkopolskie Ligi  Masters jest 

,,Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko Pałuki” 
 62-100 Wągrowiec  ul.JeŜyka 50 
 Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora:  
Wojciech  Gogolewski  tel.kon. 605 277 869 
2.Opis imprezy:   

,,FORTUNA THULE CUP 2012” 
,,SZUKAMY TALENTÓW LONDYN 2012” 

 

 
 
 
 
 
Wielkopolska Liga Masters składa się z 6 edycji przeprowadzonych w następujących terminach i 
miejscowościach:  
01 kwiecień Gniezno   Fortuna Thule Cup 2012#1 XC  
29 kwiecień Oborniki      Fortuna Thule Cup 2012#2 XC  Mistrzostwa WLKP 
13 maj Wągrowiec OSiR  Fortuna Thule Cup 2012#3 XC  
01 lipiec Mosina    Fortuna Thule Cup 2012#4 XC  
02 września Jarocin   Fortuna Thule Cup 2012#5 XC  
09 październik Września   Fortuna Thule Cup 2012#6 XC  FINAŁ 
 
3.Kategorie Wiekowe: 
 W sezonie 2012 zostanie poprowadzona  klasyfikacja generalna indywidualna w następujących 
kategoriach wiekowych: 

MęŜczyźni 
 

            kategoria                rocznik       
                              
-Ŝak  2001 2000 
-młodzik  1999 1998 
-junior młodszy  1997 1996 
-junior   1995 1994 
-elita  1993 i starsi 
- SuperMasters OPEN  1981 i starsi 
-Mastr I  1981 1972 
-Mastr II  1971 1962 
-Mastr III  1961 1957 
-Mastr IV  1956 i starsi 



Kobiety 
-Ŝaczka  2001 2000 
-młodziczka  1999 1998 
-juniorki młodsze 1997 1996* 
-juniorki  1997 1994* 
-kobiety elita  1993 i starsze 
-Kobiety Mastr I 1981 i starsze 
-Kobiety Mastr II 1971 i starsze** 
 
• organizator dopuszcza moŜliwość wprowadzenia dodatkowej kat. juniorka młodsza  jeŜeli 

zostaną zgłoszone i sklasyfikowane, więcej niŜ 4 zawodniczki rocznik 1997,1996,  
• jeŜeli nie, wszystkie zawodniczki rocznik 1997-1994 są klasyfikowane jako kat. Juniorka 
• W kat Juniorka  musi zostać sklasyfikowanych min 8  zawodnicze, z czego min. 4   rocznik 

1995,1994 tak aby miały zastosowanie  dodatkowe punkty regulaminu dotyczące kat Juniorka 
Młodsza 

** kategoria Kobiety Masters II  tylko wtedy gdy zostanie zgłoszonych i sklasyfikowanych więcej iŜ 3 
zawodniczki rocznik 1971 i starsze 
 
-Aby zosta ć sklasyfikowany nale Ŝy wystartowa ć w min 2 edycjach cyklu. 
 
-Zawodnicy i zawodniczki wszystkich kategorii Maste rs maj ą prawo startu w kategorii Elita. 
 
-Po dokonaniu wyboru ka Ŝdy z zawodników mo Ŝe startowa ć tylko w jednej, wybranej kategorii 
wiekowej w której b ędzie klasyfikowany. 
 
4. Opłaty 
 
Opłata jednorazowa:  10,00  zakup chipa 
-wszystkie kategorie wiekowe oprócz dzieci do lat 10 oraz SuperAmator 
 
Opłata startowa pobierana od zawodnika na ka Ŝdej edycji: 
 
- dzieci do lat 10. Ŝacy, młodzicy, młodziczki             bez wpłaty 
- SuperAmator      5 zł  
- juniorzy młodsi, juniorki, juniorzy,  
kobiety, kobiety Masters …………....    20 zł  
-  elita, Mastersi , …………………   30 zł 
 
5.Nagrody: 
 

Zawodnicy w powyŜszych kategoriach walczą o główną nagrodę 
,FortunaTHULE CUP 2012” 

 
-nagradzanych zostaje 6 zawodników w kaŜdej kategorii wiekowej :  
1          miejsce puchar      (obowiązkowo) 
2-6       miejsca statuetka, lub medal lub puchar  (obowiązkowo) 
- Kategoria SuperMasters Nagradzanych zostaje 10 najlepszych zawodników  

 
DODATKOWO: 

nagrody finansowe: 
Elita 

męŜczyźni 
Elita 

kobiety 
1 800,00 zł 1 600,00 zł 

2 600,00 zł 2 400,00 zł 

3 400,00 zł 3 300,00 zł 

4 200,00 zł 4 200,00 zł 

5 200,00 zł 5 200,00 zł 

6 200,00 zł 6 200,00 zł 



6.Zasady punktowania: 
 
-Maksymalna zdobycz punktowa w całym cyklu wynosi 1500 pkt.  
                       - 5 x 300 pkt.                =          1500 pkt  
-Cały cykl "Thule Cup 2012" składa się z 6 imprez.  
-W przypadku zawodnika uczestniczącego we wszystkich  imprezach, do ogólnego wyniku liczy się 
suma z 5  najlepiej punktowanych zawodów.  
-W sytuacji, gdy zawodnicy mają taką samą ilość punktów decyduje miejsce zajęte na ostatniej edycji 
pucharu, która odbędzie się 09.10.2012. we Wrześni.   
- aby zostać sklasyfikowanym w klasyfikacji generalnej naleŜy wystartować w min 3 edycjach. 

 
ZASADY PUNKTOWANIA KATEGORIE MASTERS I.II.III.IV 

 
-wszystkie kategorie Masters I,II,III,IV startują razem ze startu wspólnego 
- punkty w poszczególnych kategoriach Masters I,II,III,IV będą przyznawane na 
podstawie zajętych miejsc w wyścigu SuperMasters OPEN.  

( tzn : np. jeŜeli zwycięzca w kategorii MastersII przekroczy linię mety na 14 
miejscu to jego zdobycz punktowa w swojej kategorii wiekowej powiększy się o 
245pkt , drugi zawodnik w tej kategorii wiekowej Masters II przekroczy linię mety 
na 18m OPEN to zdobędzie w swojej kategorii wiekowej 233pkt itd. ) 

 
-Maksymalna zdobycz punktowa w całym cyklu wynosi 1500 pkt.  
                       - 5 x 300 pkt.                =          1500 pkt   
-Cały cykl "Thule Cup 2012" składa się z 6 imprez.  
-W przypadku zawodnika uczestniczącego we wszystkich  imprezach, do ogólnego wyniku liczy się 
suma z 5  najlepiej punktowanych zawodów.  
-W sytuacji, gdy zawodnicy mają taką samą ilość punktów decyduje miejsce zajęte na ostatniej edycji 
pucharu, która odbędzie się 09.10.2012. we Wrześni.   
-w innej sytuacji brane są pod uwagę najlepsze wyniki w bezpośrednich pojedynkach, następnie będą 
brane pod uwagę najlepsze wyniki w poszczególnych startach. 
- aby zostać sklasyfikowanym w klasyfikacji generalnej naleŜy wystartować w min 3 edycjach. 
 

 
Zasady punktowania w kategorii SuperMasters OPEN 

 
- do klasyfikacji generalnej zalicza się 4 najlepsze wyniki w całym cyklu 
-maksymalna zdobycz punktowa  to 1200 pkt 
-W sytuacji, gdy zawodnicy mają taką samą ilość punktów decyduje miejsce zajęte na ostatniej edycji 
pucharu, która odbędzie się 09.10.2012. we Wrześni.   
-w innej sytuacji brane są pod uwagę najlepsze wyniki w bezpośrednich pojedynkach, następnie będą 
brane pod uwagę najlepsze wyniki w poszczególnych startach. 
 
 
 
 

Zasady punktowania w klasyfikacji druŜynowej 
 
- Do klasyfikacji druŜynowej mogą przystąpić druŜyny składające się z min. 3 zawodników 
- Zgłoszenia druŜyny następuje na podstawie Karty Zgłoszeniowej DruŜyny  
- DruŜyny mogą powstawać w trakcie trwania cyklu  
- DruŜynom zgłoszonym do rywalizacji  po 3 edycji w Wągrowcu czyli od 4 wyścigu cyklu w Mosinie 
punkty nie  będą naliczane wstecz, po tym terminie punkty do klasyfikacji druŜynowej zdobywa się 
od edycji na której druŜyna została zgłoszona  
( Zasada ta dotyczy równieŜ zawodników zgłoszonych do druŜyny w trakcie trwania cyklu ) 
- Do druŜyny moŜna zgłosić kaŜdego zawodnika startującego w tych kategoriach wiekowych w których 
jest prowadzona klasyfikacja generalna ( z wyłączeniem kat SuperMasters ) 



- Do klasyfikacji druŜynowej zostają zaliczone punkty zdobyte maksymalnie przez 4 zawodników 
reprezentujących daną druŜynę na edycji. 
-  Do klasyfikacji generalnej/ druŜynowej zaliczone zostanie tak jak w wypadku klasyfikacji 
indywidualnej 5 najlepszych startów druŜyny 
 ( jeŜeli w danej edycji wystartuję tylko jeden z członków druŜyny jego punkty zostaną zaliczone do 
klasyfikacji generalnej ) 
- Maksymalna zdobycz druŜyny w całym cyklu = 6000 pkt 
( 4 zawodników x 300pkt x 5 edycji = 6000t) 
- Organizator dopuszcza moŜliwość stworzenia dodatkowej klasyfikacji dla druŜyn składających się z 
samych zawodników kat SuperMasters. Warunkiem prowadzenia takie klasyfikacji jest zgłoszenie co 
najmniej 4 druŜyn składających się  samych zawodników startujących w tej kategorii wiekowej. 
- Nagrodzone zostaną 3 druŜyny zgłoszone do rywalizacji 
Punkty za zajęte miejsce zostają przyznane wg poniŜszej tabeli: 
 

miejsce pkt miejsce pkt miejsce pkt miejsce pkt 
1 300 41 185 81 105 121 44 
2 292 42 183 82 103 122 43 
3 284 43 181 83 101 123 42 
4 279 44 179 84 99 124 41 
5 274 45 177 85 97 125 40 
6 269 46 175 86 95 126 39 
7 266 47 173 87 93 127 38 
8 263 48 171 88 91 128 37 
9 260 49 169 89 89 129 36 
10 257 50 167 90 87 130 35 
11 254 51 165 91 85 131 34 
12 251 52 163 92 83 132 33 
13 248 53 161 93 81 133 32 
14 245 54 159 94 79 134 31 
15 242 55 157 95 77 135 30 
16 239 56 155 96 75 136 29 
17 236 57 153 97 73 137 28 
18 233 58 151 98 71 138 27 
19 230 59 149 99 69 139 26 
20 227 60 147 100 67 140 25 
21 225 61 145 101 65 141 24 
22 223 62 143 102 63 142 23 
23 221 63 141 103 62 143 22 
24 219 64 139 104 61 144 21 
25 217 65 137 105 60 145 20 
26 215 66 135 106 59 146 19 
27 213 67 133 107 58 147 18 
28 211 68 131 108 57 148 17 
29 209 69 129 109 56 149 16 
30 207 70 127 110 55 150 15 
31 205 71 125 111 54 151 14 
32 203 72 123 112 53 152 13 
33 201 73 121 113 52 153 12 
34 199 74 119 114 51 154 11 
35 197 75 117 115 50 155 10 
36 195 76 115 116 49 156 9 
37 193 77 113 117 48 157 8 
38 191 78 111 118 47 158 7 
39 189 79 109 119 46 159 6 
40 187 80 107 120 45 160 5 

 



7.Sposób przeprowadzenia wyścigów: 
 -  Sędzią Głównym zawodów jest p. Wojciech Jankowski  
- zawodnicy są ustawiani według listy startowej po 5 w rzędzie  
na I  edycji zawodnicy na linii startowej ustawiani są wg przyznanych numerów startowych 
- W kat. Elita pierwsze 10 numerów startowych zostało przyznane na podstawie klasyfikacji 
generalnej sezon 2011( jeŜeli zawodnik przeszedł do kat Masters lista zostaje poszerzona o 
następnego zawodnika ) 
-  numery od 411 do 415 przyznane są 5 najlepszym ubiegłorocznym zawodnikom kat junior którzy w 
tym sezonie startują w kat Elit. 
- od 2 edycji.  lista startowa będzie drukowana na podstawie klasyfikacji generalnej z moŜliwością 
dopisania zawodników, którzy jeszcze nie są sklasyfikowani.  
-Organizator pozostawia sobie prawo do przyznania ,,Dzikich Kart startowych” umoŜliwiających start 6 
zawodników z  rzędów 4, 5,6,7,8,9 po jednym w kaŜdym z nich pomimo braku startów w poprzednich 
edycjach.( pod uwagę jest brana pełna lista startowa, jeŜeli na starcie nie stawi się któryś z 
zawodników sklasyfikowanych na wyŜszej pozycji wszyscy zawodnicy zostają przesunięci o 
odpowiednią ilość miejsc do przodu , równieŜ zawodnicy z przyznaną dziką kartą) 
 

Mastersi I,II,III,IV startują na tych samych dystansach ze startu wspólnego. 
 
- zawodnicy są ustawiani według listy startowej po 5 w rzędzie  
 
- lista startowa  (miejsce na linii startu) I edycji powstaje na podstawie przyznanych numerów 
startowych w poszczególnych kategoriach wiekowych za ubiegły sezon a następnie wg kolejności 
zapisów w poszczególnych kategoriach wiekowych tzn: 
 
 - nr startowe :   501 - 510 

601 - 610 
701 - 710 
751 - 760 
511 - ……….. 
611 - ………… 
711 - ……….. 
 

- od 2 edycji lista startowa powstaje na podstawie punktów zdobytych w klasyfikacji SuperMasters  
 zaliczany jest najlepszy wynik z pojedynczej edycji 
 
- zawodnicy nowo zarejestrowani startują wg przyznanych numerów w swoich kat wiekowych: 
 -klasyfikacja  SuperMasters 
   5………. 
   6………. 
   7……… 
 
-Organizator pozostawia sobie prawo do przyznania ,,Dzikich Kart startowych” umoŜliwiających start 6 
zawodników z  rzędów 4, 5,6,7,8,9 po jednym w kaŜdym z nich pomimo braku startów w poprzednich 
edycjach.( pod uwagę jest brana pełna lista startowa, jeŜeli na starcie nie stawi się któryś z 
zawodników sklasyfikowanych na wyŜszej pozycji wszyscy zawodnicy zostają przesunięci o 
odpowiednią ilość miejsc do przodu , równieŜ zawodnicy z przyznaną dziką kartą) 
- wjazd zawodnika na ostatnie okrąŜenie musi być sygnalizowany sygnałem akustycznym (dzwonek, 
syrena itp.)  
 
- zawodnicy zdublowani kończą  wyścig na okrąŜeniu, na który lider przekroczył linie mety. 
Kolejność i godziny startów:   
 
- dekoracja i rozdanie nagród odbywać  się będzie w trakcie trwania zawodów ok. 20 min po 
zakończeniu danego wyścigu. 
                                                                
   
 



 Godziny startów : 
                          
- Ŝak   10.45  ( czas zwycięzcy ok.20.min ) 
- Ŝaczka  10.45  ( czas zwycięzcy ok.20.min ) 
- młodzicy   10.45  (czas zwycięzcy ok. 30min)                   
- młodziczki      10.45  (czas zwycięzcy ok. 30min)                   
- juniorzy młodsi         11.50  (czas zwycięzcy ok. 50min)                  
- juniorki                     11.50  (czas zwycięzcy ok. 50min)                    
- kobiety  11.50  (czas zwycięzcy ok. 50min)                     
-kobiety masters 11.50  (czas zwycięzcy ok. 50 min) 
- masters I  13.30  (czas zwycięzcy ok. 70min)                    
- masters II  13.30  (czas zwycięzcy ok. 70min)                   
- masters III  13.30  (czas zwycięzcy ok. 70min) 
- masters IV  13.30  (czas zwycięzcy ok. 70min) 
- juniorzy   15.30  (czas zwycięzcy ok. 80min)                   
- elita   15.30  (czas zwycięzcy ok. 80min)                               
 
8. Warunki techniczne 
Zawody rozgrywane są na rowerach: 
górskich 26” 
gorskich 29” ( kierownica prosta lub jaskółka ) 
 
Warunkowo dopuszcza się do startu inne rowery 28” szer. opony min 45mm 
 
Zawodnik zobowiązany jest do startu z oryginalnym numerem startowym wydanym przez 
organizatorów. 
Numer startowy naleŜy zamocować na kierownicy tak, aby był czytelny dla sędziów. 
W wypadku zagubienia lub zniszczenia numeru zawodnik jest zobowiązany wykupić 
duplikat numeru od organizatora . 
Za zniszczenie  rozumie się równieŜ pozbawienie numeru kolorowych krawędzi poprzez 
przycięcie . 
Koszt duplikatu wynosi 10 zł 
9. Postanowienia końcowe:  
W sytuacjach nieopisanych w danym regulaminie decydujący głos ma komisja w składzie: 

 
Wojciech Jankowski 
Wojciech Gogolewski 

Przedstawiciel organizatora regionalnego 
 

Wszelkie informacje 
wyniki: 

www.gogolmtb.pl 


