
Biegowa Letnia Grand Prix Częstochowy 2013 
 

Pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowa 
Krzysztofa Matyjaszczyka 

 
 

REGULAMIN 
 

I. Cel imprezy 
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny 

wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka 
2. Promocja Miasta Częstochowa 
3. Wkład w promocję imprez sportowych w województwie śląskim 
4. Integracja rodzin poprzez sport i aktywny wypoczynek. 
 

II. Organizator 
Stowarzyszenie „MIASTO SPORTU” 
ul. Dzierżonia 4 
42-221 Częstochowa 
KRS: 151944 Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gosp. KRS 
Bank: Alior Bank - 37 2490 0005 0000 4500 6524 5404 
Telefon kontaktowy w dni powszednie: 512 63 90 63 w godzinach 9:00 – 17:00 
 

III. Patronat Honorowy 
Prezydent Miasta Częstochowa – Krzysztof Matyjaszczyk 
 

IV. Termin i miejsce rozgrywania BLGP Częstochowy 
1 runda: 10 lipca 2013   
2 runda: 17 lipca 2013  
3 runda: 24 lipca 2013   
4 runda: 31 lipca 2013   
5 runda: 7 sierpnia 2013   
6 runda: 14 sierpnia 2013 
7 runda: 21 sierpnia 2013 
8 runda: 28 sierpnia 2013  

 
Godzina startu wszystkich biegów 18:45 
Wszystkie rundy odbywają się w środy. 
 
Miejsce: biegi odbywają się w Lasku Aniołowskim w Częstochowie,  
Centrum zawodów – koniec Promenady Czesława Niemena przy wejściu do Lasku 
Aniołowskiego. 
Koordynaty GPS biura zawodów: E 19.14000   N 50.83488 
Dojazd autobusami linii: 15, 16, 22, 24 lub tramwajem (dojście ok. 1,5 km Promenadą  
im. Czesława Niemena)  
 
V. Dystanse i kategorie 

5,0 km – 2 pętle (2 x 2,5 km)  
  

Limit czasu: 1 godzina 
 

Kategorie wiekowe: 
Junior młodszy K14 / M14 13 – 15 lat  rocznik 2000 – 1998  
Junior  K16 / M16 16 – 19 lat  rocznik 1997 – 1994  
Senior   K20 / M20 20 – 39 lat  rocznik 1993 – 1974 

Regulamin: ver. 1/07/2013 obowiązuje od 01.07.2013 



Masters  K40 / M40  40 – 49 lat  rocznik 1973 – 1964 
Weteran  K50 / M50 pow. 50 lat  rocznik 1963 – 1954 
 
Kategoria Służby Mundurowe 
- Wojsko 
- Policja 
(w tych kategoriach prawo startu mają osoby które: są żołnierzami, pracownikami lub 
funkcjonariuszami służb mundurowych w służbie czynnej lub rezerwie (Wojsko  
w tym NSR, Policja, PSP w tym OSP, Straż Graniczna, Służba Więzienna, BOR, CBA, 
SKW, SW, SWW, ABW, służby mundurowe innych  państw.). W biegu mogą wziąć 
udział też inne służby Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei,  Straż Marszałkowska,  Służba 
Celna, Policja Skarbowa, Specjalne Uzbrojone Formacje Ochrony  i inne formacje 
uzbrojone).  
Prawo startu mają wszyscy,   którzy okażą dokument tożsamości stwierdzający 
przynależność do   służb i nie mają    przeciwwskazań do  biegów 
długodystansowych. 
Obowiązuje start w pełnym umundurowaniu polowym lub ćwiczebnym (mundur, 
bluza długi rękaw, buty krój wojskowy/policyjny) 
 
VI. Biuro zawodów 
Czynne w dniach rozgrywania rund w godzinach 17:30 – 18:30 
 
VII. Zgłoszenia 

Zgłoszenia do cyklu można dokonać na 2 sposoby: 
1. W biurze zawodów w dniu imprezy 
 Zgłoszenie dokonywane przez wypisanie formularza w biurze zawodów  
 i wniesienie opłaty startowej w biurze zawodów w wysokości 15 zł. 
2. Online 

Zgłoszenie dokonywane poprzez formularz na stronie 
www.gpczestochowy.pl – opłata dokonywana przelewem na konto 
MIASTO SPORTU o numerze: 37 2490 0005 0000 4500 6524 5404 
Maksymalny czas na zapisy: do wtorku do godziny 23:59 przed każdą 
rundą. 

 Opłata przy zgłoszeniach Online jest mniejsza o 5 zł. Prosimy  
 o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu. 

  
 Zgłoszenie na zawody wypisywane jest tylko raz i obowiązuje na wszystkich 
 rundach Biegowej Letniej Grand Prix Częstochowy.  
 O uczestnictwie w kolejnej rundzie decyduje opłata – przelew bądź gotówka  
 w biurze zawodów. Wysokość opłaty zależy od sposobu jej dokonania. 
 

Zawodnikowi przy pierwszym starcie przydzielony zostanie indywidualny numer 
startowy stały na wszystkie rundy. Numer z chipem należy zwrócić po ukończeniu 
danej rundy. Brak zwrotu numeru skutkuje statusem DSQ na danej rundzie przy 
następnym starcie zawodnik będzie zobowiązany do wpłacenia dodatkowej opłaty 
w wysokości 20,00 zł za nowy numer startowy. Po ostatniej rundzie numery 
przechodzą na własność uczestników.  
 
Osoby niepełnoletnie 13-18 lat startują wyłącznie na pisemną zgodę rodziców lub 
opiekunów prawnych.  
 

VIII. Opłata startowa 
Opłata startowa płatna w biurze zawodów – 15,00 zł / runda 
Opłata startowa płatna przelewem– 10,00 zł / runda 
 
Opłata startowa za cały cykl (8 startów) płatna przelewem– 60,00 zł  
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Opłata startowa dla członków Strefa Fitness Club: 
- płatna w biurze zawodów – 10,00 zł / runda 
- płatna przelewem – 5,00 zł / runda 
- za cały cykl (8 startów) płatna przelewem – 30,00 zł 
(wymagane posiadanie aktywnej karty członkowskiej przy odbiorze numeru 
startowego) 
 
Osoby które do 9 lipca 2013 roku dokonają opłaty za cały cykl przelewem 
(księgowanie wpłaty musi nastąpić najpóźniej 10.07.2013 do godziny 12:00) 
otrzymają IMIENNY numer startowy. 
 

IX. Pomiar czasu 
Na wszystkich rundach cyklu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu  
z wykorzystaniem chipów umieszczonych w numerze startowym. 
Oficjalnym czasem biegów jest czas BRUTTO. 
Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu na klatce piersiowej. 
Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty – w przeciwnym wypadku 
organizator nie gwarantuje prawidłowości pomiaru czasu. 
Numery startowe po rundach 1 – 7 są zwrotne. Po ostatniej 8 rundzie przechodzą 
na własność uczestników. 
Wyniki nieoficjalne obowiązują przez 24 godziny od publikacji w tym czasie 
można składać reklamacje oraz wnosić o korektę danych wysyłając e-mail na 
adres: wyniki@gpczestochowy.pl.  
  

X. Klasyfikacja i nagrody 
Na każdej rundzie 3 pierwsze osoby w kategorii OPEN kobiet oraz OPEN mężczyzn 
otrzymują dyplomy. 
 
Zwycięzcy kategorii OPEN kobiet oraz OPEN mężczyzn dodatkowo otrzymują 14 
dniowe członkostwo OPEN w Strefa Fitness Club (Częstochowa, ul. Warszawska 
320) 
 
W całym cyklu: 
Klasyfikacja generalna indywidualna całego cyklu – liczone najlepsze 6 rund 
nagradzane będą: 
- miejsca 1 – 3 w klasyfikacji OPEN kobiet oraz OPEN mężczyzn: nagrody 
rzeczowe, puchary oraz dyplomy. 
- miejsca 4 – 6 w klasyfikacji OPEN kobiet oraz OPEN mężczyzn: drobne nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy 
- miejsca 1 – 3 w kategoriach wiekowych: dyplomy oraz statuetka dla zwycięzcy 
 
W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje większa liczba 
pierwszych miejsc. 
 
Klasyfikacja generalna indywidualna Służb Mundurowych całego cyklu – 
liczone najlepsze 6 rund 
nagradzane będą: 
- miejsca 1 – 3 w klasyfikacji OPEN: puchary oraz dyplomy. 
- miejsca 4 – 6 w klasyfikacji OPEN: dyplomy. 
 
WOJSKO:  
- miejsca 1 – 3 w klasyfikacji OPEN: dyplomy oraz statuetka dla zwycięzcy 
POLICJA:  
- miejsca 1 – 3 w klasyfikacji OPEN: dyplomy oraz statuetka dla zwycięzcy 
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W klasyfikacji indywidualnej uwzględnione będą osoby które ukończą co najmniej 
4 rundy cyklu. 
  
Dokładna lista nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej cyklu przed 
6 rundą. 
 
Każdy z uczestników który ukończy 6 rund otrzyma pamiątkowy medal. 
Wręczanie medali odbędzie się na ostatniej 8 rundzie. 
 

Tabela punktacji indywidualnej: 
 

m-ce pkt m-ce pkt m-ce pkt 
1 100 11 26 21 10 
2 80 12 24 22 9 
3 60 13 22 23 8 
4 50 14 20 24 7 
5 45 15 18 25 6 
6 40 16 16 26 5 
7 36 17 14 27 4 
8 32 18 13 28 3 
9 30 19 12 29 2 
10 28 20 11 30 i dalsze 1 

 
  

XI. Ochrona danych osobowych 
1. Dane osobowe uczestników Biegowej Letniej Grand Prix Częstochowy 2013 

będą przetwarzane w celach przeprowadzenia cyklu zawodów, wyłonienia 
zwycięzcy i przyznanie, wydanie i odbiór nagród. 

2. Dane osobowe uczestników Biegowej Letniej Grand Prix Częstochowy 2013  
będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. 
nr 101 poz 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu  
w związku z udziałem w Biegowej Letniej Grand Prix Częstochowy 2013  
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą 
miejscowości w której zamieszkuje i rokiem urodzenia – w każdy sposób, w 
jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

4. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie 
uniemożliwia udział w Biegowej Letniej Grand Prix Częstochowy 2013. Przez 
przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego 
formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na 
wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby 
przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach 
handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje 
prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie 
kierując korespondencję na adres organizatora. 

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora  
i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób 
elektroniczny i każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą  
o ochronie danych osobowych. 
 

XII. Postanowienia końcowe 
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Regulamin: ver. 1/07/2013 obowiązuje od 01.07.2013 

1. Wszystkich uczestników Biegowej Letniej Grand Prix Częstochowy 2013  
obowiązuje niniejszy regulamin. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym  
z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby 
reklamowe, promocyjne, wykorzystanie w internecie lub w transmisjach 
radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na 
całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 
dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być 
wykorzystywane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu 
CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach  
i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane  
z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych 
substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków 
alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania 
takich środków i substancji zarówno przed jaki i podczas biegu pod warunkiem 
wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza 
powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia  
go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 

5. Podczas zawodów, uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte  
z przodu na klatce piersiowej. Służby mundurowe – dopuszcza się numer na 
lewym udzie. 

6. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą  
do organizatora 

7. Poszczególne rundy odbywają się bez względu na pogodę 
8. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 
9. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność 
10. Organizator nie zapewnia szatni, depozytu oraz prysznicy po biegu. 
11. Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego 
12. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną 

powiadomieni 
13. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie za pisemną zgodą 

opiekunów prawnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


