
ŚLĄSKI ZWI ĄZEK KOLARSKI 
REGULAMIN RANKINGU SZOSOWEGO NA SEZON 2008 

 
§1 

Ranking prowadzony jest dla zawodniczek i zawodników zrzeszonych 
w Śląskim Związku Kolarskim. 

 
§2 

Ranking indywidualny prowadzony jest oddzielnie dla zawodniczek i zawodników w 
kategoriach młodzik, junior młodszy, junior, P-23 oraz zespołowo w kaŜdej kategorii, a 

dla klubów za wszystkie kategorie łącznie. 
 

§3 
Zawodnicy zdobywają punkty według następującego klucza: 

Miejsca Wyścig umieszczony w 
kalendarzu ŚlZKol 

Mistrzostwa Śląska 
szosa, czas, dwójki, 

przełaj, MTB 

MMM Młodzików na 
torze, punktacja po 

wszystkich 
konkurencjach 

1 25 50 50 
2 20 40 40 
3 18 36 36 
4 16 32 32 
5 14 28 28 
6 12 24 24 
7 10 20 20 
8 8 16 16 
9 6 12 12 
10 4 8 8 

 
§4 

Punkty (szosowe), zdobyte w Rankingu Polskiego Związku Kolarskiego, dolicza się 
zawodnikowi na koniec sezonu w stosunku 1 za 1. 

§5 
Mistrzostwa Śląska dwójkami dzielimy punkty na dwóch zawodników. 

§6 
Mistrzostwa Polski w przełaju punktujemy według tabeli Mistrzostw Śląska. 



§7 
JeŜeli impreza z kalendarza ŚlZKol była punktowana w PZkol, to zalicza się tylko 

punkty PZKol. Nie dotyczy to Mistrzostw Śląska. 
 

§8 
Punktacją zostają ujęte imprezy w kalendarzu ŚlZKol. 

 
§9 

O zwycięstwie indywidualnym decyduje zgromadzenie jak największej ilości punktów. 
 

§10 
Zespołowo w kategorii zwycięŜa ten klub, którego zawodnicy w sumie zgromadzili 

najwięcej punktów. Do klasyfikacji klubowej przyznaje się tyle punktów, ile 
sklasyfikowano druŜyn. Ostatnia otrzymuje 1 punkt. 

 
§11 

W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika w trakcie sezonu, punkty nalicza się 
zainteresowanym klubom adekwatnie do ich udziału w dorobku punktowym. 

 
§12 

Organizatorzy wyścigów są zobowiązani do niezwłocznego przekazania obliczającym 
ranking komunikatów do siedziby ŚlZKol w terminie 14 dni. 

 
§13 

Po zakończeniu sezonu Śląski Związek Kolarski opublikuje wszystkie listy 
klasyfikacyjne i wyróŜni zwycięzców, 

organizator, który nie przekaŜe do 14 dni komunikatu w następnym roku nie zostanie 
ujęty w kalendarzu ŚlZKol. 

 
 
 
 

Zatwierdzono na zarządzie         Prezes 
ŚlZKol.  
 


