
 REGULAMIN CYKLU IMPREZ ROWEROWYCH 

„Leszczyńska Liga Rowerowa 2016” 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE: 

Pełna nazwa cyklu: Leszczyńska Liga Rowerowa 2016 

Oficjalna strona internetowa: www.llr.com.pl 
 
Leszczyńska Liga Rowerowa jest cyklem imprez kolarskich współtworzona przez 
lokalnych organizatorów zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kolarskiego.

II. CELE LESZCZYŃSKIEJ LIGI ROWEROWEJ: 

1. Popularyzacja kolarstwa w regionie leszczyńskim. 
2. Integracja regionalnych środowisk rowerowych. 
3. Promowanie regionów i miejscowości oraz szlaków rowerowych, po których 
prowadzić będą trasy zawodów. 
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 
5. Wyłonienie najlepszych uczestników oraz drużyn LLR 2016. 
6. Kontynuację rozpoczętego w 2011 roku cyklu Leszczyńska Liga Rowerowa. 

III. TERMINARZ, MIEJSCE, ORGANIZATORZY IMPREZ: 

1. 
Data i miejsce: 
Nazwa zawodów: 
Organizator: 
Kontakt: 

03.04.2016 – Trzebania 
VI Leśne Kryterium Rowerowe 
LUKS „Orzeł” Lipno i LKK Team
Robert Konieczny – tel. 695 741 482 
Roman Szczepaniak – tel. 509 336 544
www.mtblipno.dbv.pl; mtb.orzel.lipno@gmail.com 

 
2. 
Data i miejsce: 
Nazwa zawodów: 
Organizator: 
Kontakt: 

14,05.2016 – Smyczyna 
VII MTB Maraton o Puchar LUKS Orzeł Lipno 
LUKS „Orzeł” Lipno 



Robert Konieczny – tel. 695 741 482 
www.mtblipno.dbv.pl; mtb.orzel.lipno@gmail.com 

3. 
Data i miejsce: 
Nazwa zawodów: 
Organizator: 
Kontakt: 

04.06.2016 – Leszno (start/meta) 
XI Leszczyński Maraton Rowerowy – Bikefun Maraton 
S.K.F. „Życie Jest Piękne”; BIKEFUN Leszno 
Artur Dudziak - tel. 696 466 147 
www.bikefun-leszno.com; maraton@bikefun-leszno.com 

4. 
Data i miejsce: 
Nazwa zawodów: 
Organizator: 
Kontakt: 

03.07.2016r – Krzywiń 
II   Euro rower.pl MTB Maraton
Stowarzyszenie Sportowe Euro-Rower.pl
Karol Kuik – tel. 605 734 120
eurorowerpl.stowarzyszenie@gmail.com 

5. 
Data i miejsce: 
Nazwa zawodów: 
Organizator: 
Kontakt: 

31.07.2016 – Góra 
IV MTB Maraton Sto Procent Pasji 
Stowarzyszenie „Sto Procent Pasji” 
Marcin Sobański - tel. 605 956 791 
www.stoprocentpasji.pl; stoprocentpasji@gmail.com 

 

6. 
Data i miejsce: 
Nazwa zawodów: 
Organizator: 
Kontakt: 



21.08.2016 – Przybyszewo
II MTB o Puchar Policyjnego Stowarzyszenia Policyjnie Zakręceni
Policyjne Stowarzyszenie Sportowe „Pozytywnie Zakręceni”
Jerzy Ratajczak – tel. 655 231 460
pozytywniezakreceni@pozytywniezakreceni.org.pl

7. 
Data i miejsce: 
Nazwa zawodów: 
Organizator: 
Kontakt: 

11.09.2016 – Jeziorki 
X REAL 64-sto MTB Maraton 
Stowarzyszenie „Klub Sportowy 64-sto” 
Wojtek Mizuro - tel. 693 100 020 
www.mtb.64-sto.pl; kontakt@64-sto.pl 

8. 
Data i miejsce:
Nazwa zawodów: 
Organizator: 
Kontakt: 

25.09.2016 – Leszno 
I MTB Bikefun Maraton 
S.K.F. „Życie Jest Piękne”, Bikefun Leszno 
Artur Dudziak - tel. 696 466 147 
www.bikefun-leszno.com; maraton@bikefun-leszno.com 

9. 
Data i miejsce: 
Nazwa zawodów: 
Organizator: 
Kontakt: 

11.11.2016 – Osieczna (FINAŁ) 
VIII Rowerowy Puchar Niepodległości 
S.K.F. „Życie Jest Piękne”, Bikefun Leszno 
Artur Dudziak - tel. 696 466 147 
www.bikefun-leszno.com; maraton@bikefun-leszno.com 

Osobą odpowiedzialną za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie wyścigu a zarazem
Dyrektorem  Wyścigu jest osoba wskazana powyżej w danym cyklu ligi

 



IV. PRAWO DO STARTU W CYKLU LESZCZYŃSKIEJ LIGI ROWEROWEJ: 

1. Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat (rok ur. 1998 i 
starsze) oraz osoby niepełnoletnie. 

2. W przedziale wieku 16-17 lat (rok ur. 2000 - 1999) za pisemną zgodą rodziców 
lub opiekunów prawnych. 

3. W przedziale 12-15 lat (rok ur. 2004-2001) za pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów. Rodzic lub opiekun akceptując regulamin wyraża zgodę na uczestnictwo 
małoletniego na warunkach regulaminu, nadto opiekun zobowiązuje się do stałego 
nadzoru i kontroli udziału małoletniego podczas całego czasu trwania zawodów. 

4. Na dystansie MEGA mogą startować wyłącznie osoby powyżej 19 roku życia (rok 
ur. 1997 i starsze). 

5. Zawodnicy posiadający licencję PZKol w kategorii Młodzik/Młodziczka (13-14 
lat, ur. 2003-2002) oraz Junior Młodszy/Juniorka Młodsza (15-16 lat, ur. 2001-
2000) mogą startować na dystansie MINI. Będą wówczas klasyfikowani w kategorii 
„MINI M1” i „MINI K” – obowiązuje wyłącznie po okazaniu licencji w Biurze 
Zawodów. 

6. Przypisanie uczestnika do odpowiedniej kategorii wiekowej - przyjmuje się rok 
urodzenia, a nie dokładną datę urodzenia. 

 
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie 
maratonu, w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem 
równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika. 

8.Zgłoszenie do cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej jest jednocześnie 
oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu Leszczyńskiej 
Ligi Rowerowej i akceptacją jego warunków. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia 
przez internet są zobowiązani do zgłoszenia się przed startem w Biurze Zawodów i 
złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym wydrukowanym przez Organizatora.

VI. KATEGORIE WIEKOWE KLASYFIKACJI GENERALNEJ INDYWIDUALNEJ CYKLU LESZCZYŃSKIEJ 
LIGI ROWEROWEJ 2016: 

1. MEGA (max 55 km) – dłuższy dystans (M-mężczyźni; K-kobiety): 
. 
K › 19 lat i starsze (rok ur. 1997 i starsze) 
. 
M2 › 19-30 lat (ur. 1997-1986) 
. 
M3 › 31-40 lat (ur. 1985-1976) 
. 



M4 › 41-50 lat (ur. 1975-1966) 
. 
M5 › 51 i starsi (ur. 1965 i starsi) 

2. MINI (max 35km) – krótszy dystans: 
. 
K2 › 17-30 lat (ur. 1999-1986) 
. 
K3 › 31-40 lat (ur. 1985-1976) 

K4 › 41 lat i starsze (ur. 1975 i starsze)
. 
M1*› 17-18 lat (ur. 1999-1998) [* oraz pkt IV.5] 
. 
M2 › 19-30 lat (ur. 1997-1986) 
. 
M3 › 31-40 lat (ur. 1985-1976) 
. 
M4 › 41-50 lat (ur. 1975-1966) 
. 
M5 › 51-60 lat (ur. 1965-1956) 
. 
M6 › 61 lat i starsi (ur. 1955 i starsi) 

3. Kategorie w wyścigach młodzieżowych (znany dalej dystansem/wyścigiem 
młodzieżowym): 
. 
MŁODZIK › chłopcy w przedziale wieku 12-14 lat (ur. 2004-2002) 
. 
MŁODZICZKA › dziewczęta w przedziale wieku 12-14 lat (ur. 2004-2002) 
. 
JUNIOR › chłopcy w przedziale wieku 15-16 lat (ur. 2001-2000) 
. 
JUNIORKA › dziewczęta w przedziale wieku 15-16 lat (ur. 2001-2000) 

4. W zależności od organizatorów poszczególnych edycji będą mogły być 
wprowadzone: 
inne, niekolidujące z powyższym kategorie - tj. zawodnicy klasyfikowani w 
punktacji cyklu od 17 lat (dystans MINI), od 19 lat (dystans MEGA), w przedziale 
wieku 12-16 lat (dystans młodzieżowy) oraz dodatkowe kategorie, utworzone na 
potrzeby organizatora. 

Dodatkowe uregulowania będą zawarte w szczegółowych komunikatach poszczególnej 
edycji, będącymi integralnymi załącznikami niniejszego Regulaminu Ogólnego 
Leszczyńskiej Ligi Rowerowej. 



 
VII. PUNKTACJA, KLASYFIKACJA GENERALNA 2016: 

1. Zawody będą rozgrywane na dwóch głównych dystansach – MINI i MEGA 

2. Punkty do Klasyfikacji Generalnej LLR 2016 będą naliczane po zakończeniu 
każdej imprezy wg wzoru: 

Czas przejazdy zwycięzcy dystansu [w sekundach] 

Czas przejazdu danego zawodnika [w sekundach] 

x MNOŻNIK 

Gdzie, mnożnik wynosi: 
dystans młodzieżowy – 300 
dystans MINI – 500 
dystans MEGA – 700 

* - z uwagi na rozegrany na XI Leszczyńskim Maratonie Rowerowym jednego dystansu 
głównego, liczącego 90 kilometrów, 
uczestnikom zawodów zostanie przypisana punktacja jednocześnie do dwóch 
klasyfikacji dystansu mini i mega, według powyższych mnożników. 

3. Kategoria młodzieżowa rozgrywa wyścig na osobnym dystansie, trwającym ok. 30 
minut. 

4. Do Klasyfikacji Indywidualnej Generalnej zlicza się punkty zdobyte przez 
uczestnika: 
a. dystans MINI, MEGA - w sześciu z dziewięciu najlepszych dla niego zawodach 
b. dystans młodzieżowy – w pięciu z ośmiu najlepszych dla niego zawodach. Ze 
względów organizacyjnych w zawodach LMR nie przewiduje się wyścigu dla kategorii 
młodzieżowych. 

VIII. KLASYFIKACJA GENERALNA DRUŻYNOWA 2016: 

1. Drużyna zgłoszona do klasyfikacji zespołowej może być formalną lub 
nieformalną grupą uczestników cyklu LLR 2016 reprezentująca klub sportowy, 
stowarzyszenie, firmy, placówki administracyjne i oświatowe, grupę przyjaciół, 
lokalne społeczności. 

2. W klasyfikacji drużynowej będą klasyfikowane zespoły, które zgłoszą minimum 4 
zawodników w danej edycji cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej 2016 na dystansie 
MINI lub/i MEGA. 

3. Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych 
wynikach uczestników reprezentujących daną drużynę na dystansie MINI i MEGA. W 



klasyfikacji drużynowej nie są brane pod uwagę punkty uzyskane przez zawodników 
na dystansach młodzieżowych. 

4.Do Klasyfikacji Drużynowej Generalnej zlicza się punkty zdobyte przez drużynę 
w ośmiu najlepszych dla nich zawodach.

5. Podczas trwania całego sezonu LLR 2016 dozwolone jest punktowanie w 
klasyfikacji drużynowej jedynie do 
jednego dystansu. Blokowanie pkt na innym dystansie (z mini ma mega, z mega na 
mini)

6. Do klasyfikacji drużynowej na danej edycji zalicza się sumę punktów w 
klasyfikacji OPEN MINI i oddzielnie w klasyfikacji OPEN MEGA (tj. bez podziału 
względem płci i wieku), uzyskanych przez 4 najlepszych członków drużyny w danej 
edycji cyklu LLR 2016. 

7. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który pilnuje składu drużyny, 
decyduje o przynależności do teamu. 

8. Jest możliwość przejścia zawodnika z jednej drużyny do innej w trakcie 
trwania całego cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej 2016. W przypadku stwierdzenia 
występowania takiej sytuacji zawodnikowi zostaną zostawione w całości punkty w 
klasyfikacji drużynowej w pierwszej drużynie. Po przejściu do następnej drużyny 
nie będzie mógł punktować w klasyfikacji drużynowej do zakończenia sezonu 2016. 

9. Prośby dotyczące dopisywania nazwy drużyny do zawodnika będą weryfikowane do 
czasu dekoracji.

IX. NAGRODY W INDYWIDUALNEJ KLASYFIKACJI GENERALNEJ LESZCZYŃSKIEJ LIGI ROWEROWEJ 
2016: 

1. Zwycięzcami Leszczyńskiej Ligi Rowerowej 2016 będą osoby: 
 
które zgromadzą największą ilość punktów z podziałem na dystanse i kategorie po 
zakończeniu trwania cyklu – zgodne z pkt. V 

które zgromadzą największą ilość punktów w klasyfikacji open (z podziałem na 
dystanse MINI i MEGA) po zakończeniu trwania cyklu – zgodne z pkt. V 

2. Zwycięzcy LLR 2016 otrzymają trofea sportowe (I miejsce), medale (I-III 
miejsce), dyplomy (IV-VI miejsce). 

3. Zgromadzenie Organizatorów zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania 
nagród dla najlepszych uczestników LLR 2016. 

 
X. NAGRODY W DRUŻYNOWEJ KLASYFIKACJI NA DYSTANSIE MINI i MEGA LESZCZYŃSKIEJ LIGI 



ROWEROWEJ 2016: 

1. Zwycięzcami Leszczyńskiej Ligi Rowerowej 2016 będą drużyny, które zgromadzą 
największą ilość punktów w OPEN na dystansie MINI i MEGA. 

2. Najlepsze drużyny LLR 2016 otrzymają trofea sportowe. 

3. Zgromadzenie Organizatorów zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania 
nagród dla najlepszych drużyn LLR 2016. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Leszczyńska Liga Rowerowa rozgrywana będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, 
którego zapisy stanowią integralny załącznik do tworzenia regulaminów 
poszczególnych imprez rozgrywanych w cyklu LLR 2016. 

2. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje 
warunki niniejszego Regulaminu oraz regulaminu konkretnej imprezy i wyraża zgodę 
na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych 
organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenia na stronach 
internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania 
(zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych; tj. Dz. 
U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą 
elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniach usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdy uczestnik ma 
prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia, a także wyniki z danymi 
osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, sponsora, prasę, radio i 
telewizję. 

3. Organizator poszczególnej edycji Leszczyńskiej Ligi Rowerowej zobowiązany 
jest przeznaczyć pulę 1300zł na nagrody ( 3 pierwsze miejsca w kat MINI open 
(150,100 i 50zł) oraz MEGA open (300, 200 i 100zł) oraz 10 nagród w wysokości 
40zł (zwrot uczestnictwa) dla wylosowanych uczestników)

4. Organizatorzy cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej w sezonie 2016 poprzez 
Zgromadzenie Organizatorów zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego 
regulaminu. 

5.Decyzje sporne będzie rozstrzygał sędzia główny zawodów w porozumieniu z 
organizatorem cyklu

6. Do poszczególnych zawodów w ramach Leszczyńskiej Ligi Rowerowej będą podawane 
odrębne komunikaty.



 


