
REGULAMIN  

 

cyklu imprez biegowych  

“Grand Prix Szczecin - RunnersClub.pl” 

seria 2012-2013 

CEL IMPREZY 

Popularyzacja biegów jako zdrowego trybu życia, integracja środowiska biegaczy. 

ORGANIZATOR 

Klub Biegacza "MARATOŃCZYK TEAM" w Szczecinie  

 

SPONSOR 

Sklep stacjonarny i internetowy dla biegaczy www.runnersclub.pl  

należący do Sport Club sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Bieszczadzka 31 ,71-042 

Szczecin. 

 

PARTNERZY ; 

                                                     

MIEJSCE I TERMIN  

Start, Biuro Zawodów i Meta: w pobliżu wejście na kąpielisko "Arkonka" w Szczecinie. 

W ramach cyklu imprez biegowych "Grand Prix Szczecin - RunnersClub.pl" odbędzie się 

dziesięć biegów rozgrywanych od października 2012 do czerwca 2013 r., w terminach:  

 

Bieg 1   -  21.10.2012 – podsumowanie poprzedniego cyklu 2011-2012 

Bieg 2   -  18.11.2012 

Bieg 3   -  25.11.2012 

Bieg 4   -  20.01.2013 

Bieg 5   -  17.02.2013 

Bieg 6   -  10.03.2013 

Bieg 7   -  21.04.2013 

Bieg 8   -  19.05.2013 

http://www.runnersclub.pl/


Bieg 9   -  09.06.2013 

Bieg 10 -  30.06.2013 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów poszczególnych biegów. W takim 

przypadku nowy termin biegu zostanie podany na stronie internetowej organizatora: 

www.maratonczykteam.szczecin.pl  

TRASA  

- dystans 5.000 m - leśnymi drogami i duktami lasku Arkońskiego,  

- szczegółowa mapa trasy na stronie internetowej organizatora. 

www.maratonczykteam.szczecin.pl  

PROGRAM ZAWODÓW 

- godz. 9:30 - 10:30 - przyjmowanie zgłoszeń;  

- godz. 10:55 - oficjalne otwarcie biegu;  

- godz. 11:00 - start do biegu;  

- godz. 12:00 - zakończenie zawodów. 

WARUNKI  UCZESTNICTWA 

W biegach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy:  

- ukończyli 16 lat;  

- zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową;  

- dokonali wpłaty wpisowego 5 zł;  

- podpisali listę startową, która zawiera w swej treści oświadczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w zawodach biegowych i starcie na własną odpowiedzialność - w 

przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis przedstawiciela ustawowego. 

OPŁATA STARTOWA 

- opłata startowa wynosi 5zł dla każdego z biegaczy;  

- zawodnicy startują na własny koszt lub organizacji zgłaszającej;  

- koszty organizacyjne pokrywają organizator i sponsor. 

ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

POJEDYŃCZE BIEGI CYKLU 

W poszczególnych biegach cyklu prowadzona będzie klasyfikacja w następujących 

kategoriach:  

1. MĘŻCZYŹNI - trzech mężczyzn, którzy osiągną najlepsze czasy biegu, otrzyma nagrody 

rzeczowe w postaci profesjonalnych koszulek biegowych z nadrukiem RunnersClub.pl 

2. KOBIETY -  trzy  kobiety, które osiągną najlepsze czasy w biegu, otrzymają nagrody 

rzeczowe w postaci profesjonalnych koszulek biegowych z nadrukiem RunnersClub.pl  

3. KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN – trzej najlepsi biegacze/biegaczki w 

kategorii wiekowej, która zostanie wylosowana przed biegiem - otrzymają nagrody rzeczowe 

profesjonalne koszulki biegowe z logo RunnersClub.pl  

 

Ponadto podczas każdego z 10 biegów, spośród wszystkich uczestników danego biegu 

zostaną rozlosowywane nagrody rzeczowe.  

1 Para butów biegowych Adidas Supernova Glide 4 M  

http://www.maratonczykteam.szczecin.pl/
http://www.maratonczykteam.szczecin.pl/


1 Kompresyjna opaska biegowa R2 firmy Compressport  

7 Profesjonalnych koszulek biegowych firmy z nadrukiem RunnersClub.pl 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA CYKLU  

Do klasyfikacji końcowej cyklu sumowanych jest pięć najlepszych wyników. 

Klasyfikacja końcowa prowadzona będzie w następujących kategoriach:  

 

1. MĘŻCZYŹNI OPEN – pięciu najlepszych mężczyzn otrzyma puchary, dodatkowo trzech 

najlepszych mężczyzn otrzyma bony towarowe do realizacji w sklepie internetowym 

RunnersClub.pl; I miejsce – bon o wartości 300 zł; II miejsce – bon o wartości 200zł; III 

miejsce – bon o wartości 100zł 

2. KOBIETY OPEN – pięć najlepszych kobiet otrzyma puchary, dodatkowo trzech 

najlepszych kobiet otrzyma bony towarowe do realizacji w sklepie internetowym 

RunnersClub.pl; 

I miejsce – bon o wartości 300 zł; II miejsce – bon o wartości 200zł; III miejsce – bon o 

wartości 100zł 

 

3. KATEGORIE WIEKOWE MĘŻCZYZN 

- do 29 lat – pięciu najlepszych mężczyzn otrzyma puchary; 

- 30-39 lat – pięciu najlepszych mężczyzn otrzyma puchary; 

- 40-49 lat – pięciu najlepszych mężczyzn otrzyma puchary; 

- 50-59 lat – pięciu najlepszych mężczyzn otrzyma puchary; 

- 60-69 lat – pięciu najlepszych mężczyzn otrzyma puchary;  

- ponad 70 lat – pięciu najlepszych mężczyzn otrzyma puchary;  

4. KATEGORIE WIEKOWE KOBIET 

- do 39 lat – pięć najlepszych kobiet otrzyma puchary; 

- 40-49 lat – pięć najlepszych kobiet otrzyma puchary; 

- powyżej 50 lat – pięć najlepszych kobiet otrzyma puchary; 

 

5. ZAWODNIK I ZAWODNICZKA KLUBU MARATOŃCZYK TEAM - trzy najlepsze 

kobiety i mężczyźni otrzymają puchary (o udziale w tej klasyfikacji decyduje opłacanie 

składek członkowskich);puchary w tej kategorii będą ufundowane przez klub Maratońćzyk 

Team Szczecin 

6. NAJSTARSZY I NAJMŁODSZY UCZESTNIK CYKLU – otrzymają puchary. 

puchary w tej kategorii będą ufundowane przez klub Maratońćzyk Team Szczecin 

Wszyscy uczestnicy cyklu, którzy zostali sklasyfikowani (ukończyli co najmniej pięć 

biegów) wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych ufundowanych przez klub 

Maratońćzyk Team Szczecin 

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek zawodnika/zawodniczki w 

momencie zakończenia serii, liczony rocznikowo. 



Jeżeli w kategorii wiekowej zostanie sklasyfikowanych mniej niż 3 osoby, to osoby te zostaną 

sklasyfikowane w wyższej kategorii wiekowej (wyjątkiem są kategorie kobiet pow. 50 lat i 

mężczyzn pow. 70 lat). 

Oprócz wymienionych klasyfikacji organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody według 

swojego uznania. 

 

UWAGI  KOŃCOWE  

- bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne;  

- uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność; 

- uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez 

jednostki zgłaszające lub indywidualnie; 

- podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięte z przodu centralnie na 

klatce piersiowej; 

- zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,  

- bieg odbędzie się przy ruchu zamkniętym; 

- pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków regulaminu; 

- numer startowy po ukończonym biegu należy zwrócić organziatorom  

- interpretacja regulaminu należy do organizatora; 

- organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

DYREKTOR CYKLU BIEGÓW 

Jacek Kozłowski  

tel. 501635978 

email: klub@maratonczykteam.szczecin.pl  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 

 


