
 

 

 

 
 

 
 

BIEGOSTOK 

 FINAŁ II GRAND PRIX ZWIERZYŃCA 2016 
(5 KM, 10 KM, BIEG RODZINNY, BIEG DLA DZIECI) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdję ie z 2 iegu Grand Pri  Zwierz ń a – luty, 2015 r. 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 
 

ORGANIZATOR I PATRONAT 
 

1. Organizatorem biegu jest Klub Biegowy BIEGOSTOK. 

  2. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta  

Białegostoku. 
 

CEL 
 

1. Integracja środowiska biegowego miasta Białegostoku. 
2. Popularyzacja biegania oraz czynnego wypoczynku rodzinnego. 

3. Promocja ałoro z ej akt w oś i fizycznej na śwież  powietrzu, 

rów ież w okresie zimowym. 

4. Ukazanie walorów przyrodniczych Parku Zwierzynieckiego oraz Lasu 

Zwierzynieckiego. 



 

TERMIN I MIEJSCE 
 

. C kl iegów w ra a h „Gra d Pri  )wierz ń a” od ędzie się w okresie od 

lutego do  czerwca 2016 r. na terenie Parku i Rezerwatu Zwierzynieckiego w 

Biał stoku. 
. I prez  iegowe GP od ędą się w astępują h ter i a h: 

 sobota, 20.02.2016 - zęść /  

 sobota, 19.03.2016 - zęść /  

 sobota, 09.04.2016 - zęść /  

 sobota, 01.05.2016 - zęść /  

 niedziela, 19.06.2016 - zęść /  

3. W ra a h Fi ału Gra d Pri  )wierz ń a rozegra e zosta ą iegi a d sta sie        
5 km, 10 km oraz bieg dla dzieci. 

4. Start, Meta, szatnie oraz biuro zawodów Fi ału GPZ w dniu 19.06.2016 r. 

zlokalizowane ędą na terenie Stadio u Miejskiego prz  ul. Sło e z ej.  
5. Trasa biegu na 5 i 10 km ędzie prowadzić  alejkami Parku i Lasu Zwierzynieckiego, 

a w d iu fi ału 9.  rów ież wzdłuż ul. Wiose ej prz  ogra i zo  ruchu 

drogow  a od i ku iędz  ul. Sło e z ą i ul. Ciołkowskiego. 
6. Bieg od wać się ędzie przy zęś iowo ograniczonym ruchu pieszym. Uczestnicy 

zo owiąza i są do przestrzega ia zasad ru hu drogowego.  
. Bieg dla dzie i od ędzie się wokół uraw  Stadio u Miejskiego 

 - Bieg Rodzinny (rodzic + dziecko 2015-2010) –250 m 

 - Bieg dla dzieci (2009-2008) – 400 m 

 - Bieg dla dzieci (2007-2006) – 400 m 

 - Bieg dla dzieci (2005-2003) – 800 m 

7. Godziny biegów 

 - Biegi dla dzieci:  

    Bieg Rodzinny (rodzic + dziecko 2015-2010): godz. 10:00 

    Bieg dla dzieci (2009-2008): godz. 10:10 

    Bieg dla dzieci (2007-2006): godz. 10:20 

    Bieg dla dzieci (2005-2003): godz. 10:30 

 - Bieg na dystansie 5 km: godz. 11:00 

 - Bieg na dystansie 10 km: godz. 12:00 

 

 

LIMIT CZASU 
 

1. Zawodników startują h a d sta sie  k  o owiązuje limit czasu 

w oszą  80 minut od w strzału startera. 



2. Zawodników startują h a d sta sie  km o owiązuje limit czasu 

w oszą  40 minut od w strzału startera. 

3. Zawodnicy, którzy po upł wie tego czasu nie dotrą do mety, zo owiąza i są do 

przerwania biegu i zejś ia z trasy. 

 

 

KLASYFIKACJE 
 

Orga izator ustala astępują e klas fika je: 

1.  Klasyfikacja cyklu Grand Prix 2016 na dystansie 10 km. 

  · klasyfikacja kobiet 

  · klas fika ja ęż z z  

  Niezależ ie od li z  osó  startują h, pu kt  w każd  z iegów ędą  
prz z awa e według astępują ego klu za: 

1. miejsce - 100 punktów 

2. miejsce - 80  

3. miejsce - 60 

4. miejsce - 50  

5. miejsce - 45  

6. miejsce - 40  

7. miejsce - 36  

8. miejsce - 32  

9. miejsce - 29  

10 .miejsce - 26  

11. miejsce - 24  

12. miejsce - 22  

13.  miejsce - 20  

14.  miejsce - 18  

15.  miejsce - 16  

16.  miejsce - 15  

17.  miejsce - 14  

18.  miejsce - 13 

19.  miejsce - 12 

20.  miejsce - 11  

21.  miejsce - 10  

22.  miejsce - 9  

23.  miejsce - 8  

24.  miejsce - 7  

25.  miejsce - 6  

26.  miejsce - 5  

27.  miejsce - 4  

28.  miejsce - 3  

29.  miejsce - 2  

30. miejsce i dalsze - 1  

 2.  Bieg na dystansie 5 km   

 · klasyfikacja kobiet 

 · klas fika ja ęż z z   



3. Bieg na dystansie 10 km 

 · klasyfikacja kobiet 

 · klas fika ja ęż z z   

 · kategorie wiekowe 
  - 18 – 39 lat (przyznawane wg rocznika: 1998 - 77)  

  - 40 – 49 lat (przyznawane wg rocznika: 1976 - 67)  

             - 50 – 59 lat (przyznawane wg rocznika: 1966 - 57)  

             - 60 – 69 lat (przyznawane wg rocznika: 1956 - 47)  

  -  lat i wię ej prz z awa e wg ro z ika: 9  i wię ej  

4. Bieg rodzinny oraz biegi dla dzieci rozgrywane ędą w for ie za aw , ez 
r waliza ji. Każd  z U zestników otrzyma numer startowy oraz upominek. W 

prz padku ałej li z  u zest ików posz zegól h kategoria h, iegi dla dzie i 
ogą zostać połą zo e. 

5. Każd  uczestnik ędzie klasyfikowany na mecie według uzyskanego czasu. 

6. Czas ędzie mierzony systemem elektronicznym za po o ą hipów. 

7. Przy ustala iu koń ow h klas fika ji Orga izator ierze pod uwagę su ę 

punktów uzyskanych przez zawodnika w trzech najlepszych startach oraz czas 

uz ska  pod zas fi ału GP w zerw u. 

8. O iejs u zawod ika w klas fika ji de duje łą z a suma zdobytych punktów 

uzyskany h w w żej w ie io h iega h. 

9. Po każdym biegu lista ra ki gowa zawod ików ędzie aktualizowa a i 
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

   www.facebook.com/GrandPrixZwierzynca 

 
 

ZGŁOSZENIA 
 

1. )głosze ia do biegu oż a doko ać poprzez  system rejestracji dostęp  na 

portalu www.elektronicznezapisy.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do w ześ iejszego za k ię ia listy 

startowej, w momencie gdy odnotuje łą z ą ilość wpłat, rów ą ustalonemu 

limitowi uczestników. 

3. W dniu zawodów zgłosze ie do biegu ędzie ożliwe pod warunkiem 

w ześ iejszego nie wyczerpania limitu miejsc w regularnym terminie. 
 

7. OPŁATY 
 

1. Każd  uczestnik biegu zo owiąza  jest do wniesienia opłat  startowej 

podczas rejestracji. 

Bieg na dystansie 10 km -  zł (elektroniczne zapisy) 

Bieg na dystansie 5 km - 20 zł (elektroniczne zapisy) 

Bieg dla dzieci -  zł (elektroniczne zapisy) 
                                         

                                                                                                                                                                     

http://www.facebook.com/GrandPrixZwierzynca
http://www.elektronicznezapisy.pl/


2. Opłatę startową oż a doko ać rów ież przelewem na konto:                                                     

  Stowarzyszenie Klub Biegowy BIEGOSTOK 

  Nr konta bankowego: 52 2030 0045 1110 0000 0392 1170 

3. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

 

UCZESTNICTWO 
 

1. Ustalony przez Organizatora limit uczestników wynosi:  

 - bieg na dystansie 10 km - 250 osób 

 - bieg na dystansie 5 km - 100 osób 

 - bieg dla dzieci - 50 osób w każdej kategorii 
2. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe w peł ie ie formularza rejestracyjnego 

oraz wniesienia opłat  startowej. 

3. Wszyscy zawodnicy uszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

4. W peł ie ie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłat  wpisowej jest 

jednoznaczne z ak epta ją niniejszego regulaminu. 

5. W biegu na dystansie 5 km i 10 km oże wziąć udział każd , kto ajpóź iej w dniu 

startu ędzie iał ukoń zo e 16 lat w przypadku biegu na 5 km oraz 18 lat w biegu 

na 10 km. Zawodnicy iepeł olet i uszą podczas weryfikacji pojawić się z 

opiekunem prawnym. 

6. Uczestnik startuje w łą z ie na włas ą odpowiedzial ość. W związku z tym 

zo owiąza  jest do podpisania oświad ze ia o braku prze iwwskazań 

zdrowotnych do udziału w biegu oraz , że przyjmuje do wiado oś i, iż udział w 

biegu wiąże się z w siłkie  fizycznym i po iąga za so ą naturalne ryzyko i 

zagroże ie wypadkami, ożliwoś ią odniesienia o rażeń iała i urazów fizycznych 

(w tym ś ier i .  
7. W przypadku niepodpisania oświad ze ia o braku prze iwwskazań  

zdrowotnych, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w biegu. 

8. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na ż ie, 
zdrowotnego lub od odpowiedzial oś i cywilnej z t tułu choroby, wypadku, 

odniesienia o rażeń, poniesienia ś ier i lub poniesienia jakichkolwiek strat 

ądź szkód, jakie ogą w stąpić w związku z uczestnictwem w biegu. 

9. Uczestnicy zo owiąza i są do wykonywania pole eń wolontariuszy i służ  

odpowiedzialnych za kierowanie ruchem na trasie biegu. 

 

    BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYT 
 

1. Biuro Zawodów ędzie zlokalizowane na terenie Stadionu Miejskiego w dniu 

zawodów prz  ul. Sło e z ej. 
2. Biuro Zawodów ędzie czynne w dniu biegu w godzinach: 7:30 - 11:00. 



3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrz ają pakiet startowy zawierają : numer 

startowy, chip, komplet agrafek do umocowanie numeru, napój izotoniczny lub 

wodę, kupon na posiłek rege era j . 

4. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez 

zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsa oś i. 
5. Przed biegiem zawodnicy ędą mieli ożliwość skorzystania z szatni. Po biegu 

zawodnicy ędę mieli ożliwość skorzystania z przebieralni i pryszniców. 

6. Zawodnicy zainteresowani depozytem ubraniowym otrz ają specjalny worek 

oznaczony numerem startowym, u ożliwiają  zdeponowanie rzeczy w 

wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu oż a ędzie ode rać tylko na 

podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika 

numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzial oś i za 

pobranie worka przez i ą oso ę. 
 

Uwaga:  osoby pozostawiają e w depozycie przedmioty wartoś iowe oraz 

dokumenty z nią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialnoś i za ewentualne znisz zenia lu  straty. 

 

 

 

       NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 

. Nagrod  i w róż ie ia zosta ą prz z a e zawod iko  a podsu owa iu 

     ałego klu zawodów - 19 czerwca 2016 r. 

2. )awod i , którz  zaj ą trz  pierwsze iejs a w klas fika ji ge eral ej ko iet i 
ęż z z  otrz ają pa iątkowe statuetki oraz agrod  rze zowe. 

3. )awod i , którz  zaj ą trz  pierwsze iejs a w biegu na 5km i 10 km w 

klas fika ji ge eral ej ko iet i ęż z z  otrz ają pa iątkowe statuetki oraz 
nagrody rzeczowe. Dodatkowo zosta ą w róż ie i zawod i , którz  zaj ą trz  
pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych w biegu na 10 km. 

3. Każd  zawodnik, który ukoń z  ieg fi ałow   otrzyma na mecie pa iątkow  medal. 

    4. Najstarszy zawodnik imprezy otrzyma pa iątkową statuetkę. 
 

 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Podczas biegu każd  zawodnik musi posiadać numer startowy i starannie 

przymocowany do przedniej zęś i koszulki oraz chip. 

2. )asła ia ie numeru startowego w zęś i lub w ałoś i, jakiekolwiek jego 

modyfikowanie, są zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

3. Po zakoń zo  biegu każd  uczestnik zo owiąza  jest do zwrotu chipa. 

4. Przebywanie na trasie biegu bez waż ego numeru startowego jest 

niedozwolone. 

5. Osoby bez waż ego numeru startowego ędą usuwa e z trasy przez O sługę 



Biegu. W sz zegól oś i zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, 

rolkach, deskorolkach oraz innych urządze ia h mechanicznych bez waż ego 

zezwolenia wydanego przez Organizatora. 

. Drafti g  czyli bieg bezpośrednio za rowerem, bądź innym pojazdem 

mechanicznym znajdującym się na trasie, jest zabroniony i w przypadku 

wykrycia będzie karany dyskwalifikacją zawodnika. 

    7. Po zakoń zo  biegu na uczestników zekać ędzie przygotowana gorą a 

herbata oraz słodki po zęstu ek. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

Wiążą a i ostateczna interpretacja regulaminu ależ  do Organizatora. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, wiążą a  i ostateczna 

decyzja ależ  do Organizatora 

 

 

HARMONOGRAM 

                   

 godz. 7:30 - 11:00  - Wydawanie pakietów startowych                                                                 

godz. 10:00 - 10:30 - Biegi dla dzieci 

     godz.10:45            - Rozgrzewka przed biegiem na 5 km                                                                

godz. 11:00   - START BIEGU na 5 km                                                                         

     godz. 11:45   - Rozgrzewka przed biegiem na 10 km                                                            

godz. 12:00   - START BIEGU na 10 km                                                                         

     godz. 14:00   - Ogłosze ie oficjalnych wyników, dekoracja                                              

godz. 14:40   - )akoń ze ie i prezy
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