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REGULAMIN 
 

Grand Prix Gdyni w Biegach Ulicznych 2012 
 

I. CELE IMPREZY 
 
1) Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
2) Promocja Miasta Gdyni w świecie i Polsce. 
3) Wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn w cyklu Grand Prix Gdyni w Biegach Ulicznych 2012.  
 
II. ORGANIZATOR 
 
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gdynia 81- 538, ul. Olimpijska 5/9,  
 
III. BIEGI ROZGRWANE W RAMACH GRAND PRIX, PLANOWANE TERMIN Y i DYSTANSE BIEGÓW 
 
W ramach cyklu Grand Prix Gdyni w Biegach Ulicznych w 2012 roku zostaną rozegrane cztery Biegi:  
1) Bieg Urodzinowy – (dystans 10km) – planowana data Biegu 25.02.2012 
2) Bieg Europejski (dystans10 km – atest PZLA) – planowana data Biegu 12.05.2012 r. 
3) VIII Nocny Bieg Świętojański (dystans 10 km - atest PZLA) – planowana data Biegu 07.07.2012 r. 
4) XV Jesienny Bieg Niepodległości (dystans 10 km – atest PZLA) – planowana data Biegu 11.11.2012 r. 
 
Planowane daty Biegów w razie takiej konieczności mogą ulec zmianie. Dokładne daty i trasy biegów a także 
szczegółowe zasady ich rozgrywania zostaną wskazane w Regulaminach poszczególnych Biegów.  
 
IV.    KLASYFIKACJA 
 
W ramach cyklu Grand Prix będą prowadzone następujące klasyfikacje :  
1) klasyfikacja generalna mężczyzn, 
2) klasyfikacja generalna kobiet.  
 
V. PUNKTACJA w CYKLU GRAND PRIX 
 
Dla potrzeb klasyfikacji cyklu Grand Prix za miejsca zajęte przez zawodnika w poszczególnych Biegach zawodnik 
otrzymuje punkty wg następującego klucza : I miejsce – 1 punkt, II miejsce - 2 punkty, III miejsce – 3 punkty za 
każde kolejne miejsce jeden punkt więcej.  
 
O końcowym miejscu w klasyfikacji generalnej cyklu decyduje suma punktów uzyskanych w trzech najlepszych 
startach zawodnika. Przy równej ilości punktów o miejscu w klasyfikacji całego cyklu decyduje kolejność na mecie  
w ostatnim z Biegów w którym startowali obaj porównywani zawodnicy.  

 
VI. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA 
 
1. Po zakończeniu cyklu Grand Prix zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody i wyróżnienia :  

1) nagrody pieniężne za zajęcie I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X miejsca dla kobiet i mężczyzn w klasyfikacji 
generalnej GPX, w wysokościach wskazanych w ust.2 poniżej, 

2) puchary za zajęcie I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X miejsca dla kobiet i mężczyzn w klasyfikacji generalnej 
GPX.   

2. Organizator przewidział następujące nagrody pieni ężne : 
 

a) w klasyfikacji generalnej mężczyzn  
 

b) w klasyfikacji generalnej kobiet   

miejsce I  
miejsce II  
miejsce III  
miejsce IV     
miejsce V      
miejsce VI     
miejsce VII     
miejsce VIII     
miejsce IX              
miejsce X    

1.000 zł 
700 zł 
600 zł 
500 zł  
450 zł 
400 zł  
350 zł 
300 zł  
250 zł 
200 zł 

miejsce I  
miejsce II 
miejsce III   
miejsce IV 
miejsce V 
miejsce VI 
miejsce VII 
miejsce VIII 
miejsce IX 
miejsce X 

           1.000 zł 
700 zł 
600 zł 
500 zł  
450 zł 
400 zł  
350 zł 
300 zł  
250 zł 
200 zł 

 
3. Nagrody finansowe będą wypłacane wyłącznie na podane przez zawodnika konto bankowe w terminie 21 dni 

od zakończenia Biegu Niepodległości. 
 



 

2 
 

4. Od nagród finansowych lub/i rzeczowych, których łączna wartość przekroczy 760 PLN brutto (kwota 
zwolniona  od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust.1 pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych zostanie potrącony (pobrany) podatek zgodnie z art.41 ust.4 tejże ustawy.  

 
VII. INNE   
 
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego głównego zawodów. 
2. Protesty dotyczące cyklu Grand Prix można wnieść wyłącznie na piśmie do Biura Zawodów lub do siedziby 

Organizatora w terminie 3 dni od daty odbycia się ostatniego z Biegów w ramach cyklu. Protesty wniesione 
po tym terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie jako wniesione po terminie.  

3. Szczegółowe zasady rozgrywania i warunki uczestnictwa w poszczególnych Biegach cyklu Grand Prix 
uregulowane są w odrębnych Regulaminach tych Biegów. 

4. Wszystkie biegi z cyklu GPX Gdyni w Biegach Ulicznych 2012 rozgrywane zostaną przy użyciu pomiaru 
czasu Champion Chip . Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na 
wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa  
w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypo życzeniu chipa 
nie będzie pobieranej kaucji. Zawodnicy, którzy nie dokon ają zwrotu chipa bezpo średnio po 
ukończeniu Biegu zostan ą zdyskwalifikowani.    

5. Informacje dotyczące cyklu oraz poszczególnych Biegów można uzyskać pod adresem : GOSIR,                 
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 058/ 622 11 64, www.gosirgdynia.pl email: sekretariat@gosirgdynia.pl , 

6. Wyniki zawodów dostępne będą na stronach: www.gosirgdynia.pl oraz www.maratonypolskie.pl  
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
www.gosir.gdynia.pl 

 
OFICJALNY PATRON MEDIALNY 

 
GDYŃSKICH IMPREZ SPORTOWYCH 


