
Regulamin
Grand Prix Biegatonu – Cztery Pory Roku

Bieg na dystans

1 ORGANIZATORZY:

Główny organizator: 

 Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów

Partnerzy:

 KIA Etrans Łaziska Górne

2 CEL IMPREZY
 promowanie i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, wśród rodzin poprzez wspólne

biegi przełajowe;
 krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu w społeczeństwie,
 integracja rodzin oraz dzieci;
 promowanie imprez sportowych na terenie Miasta Mikołów;
 promowanie zdrowych zasad współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży;
 kształtowanie wrażliwości społecznej poprzez wsparcie dzieł charytatywnych promowanych przez STS

BIEGATON;

3 TERMIN I MIEJSCE

Grand Prix obejmuje cztery biegi o charakterze przełajowym. Start każdego odbywać się będzie w 
Mikołowie, ulica Reta Śmiłowicka ( współrzędne: 50°11'49.7"N 18°53'46.9"E). 

Link: 
https://www.google.pl/maps/place/50°11'49.7"N+18°53'46.9"E/@50.1971494,18.8941783,603m/da
ta=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 

Zawody odbywać się będą w cyklu rocznym obejmującym jedne zawody w każdej porze roku.

Termin 1 ZIMA – 13 marca 2016 roku.
Termin 2 WIOSNA– 5 czerwiec 2016 roku.
Termin 3 LATO – 28 sierpień 2016 roku.
Termin 4 JESIEŃ – 30 październik 2016 roku.

Godzina startu zawodów:  11:00

Biuro zawodów będzie się mieścić w okolicy startu zawodów.

4 TRASA
 trasa przebiega przez drogi i ścieżki leśne
 trasa składa się z pętli 
 trasa będzie oznakowana
 na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację

organizator dopuszcza możliwość  ustawienia na trasie dodatkowego punktu z wodą

Link do mapy zawodów: https://www.endomondo.com/routes/646507149

https://www.endomondo.com/routes/646507149
https://www.google.pl/maps/place/50%C2%B011'49.7%22N+18%C2%B053'46.9%22E/@50.1971494,18.8941783,603m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.pl/maps/place/50%C2%B011'49.7%22N+18%C2%B053'46.9%22E/@50.1971494,18.8941783,603m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


5 FORMUŁA BIEGU NA DYSTANS

Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4
Dystans 7-21 KM 7-21 KM 7-21 KM 7-21 KM

Ilość pętli 1-3 1-3 1-3 1-3
Pomiar czasu elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny
Forma biegu Start wspólny Start wspólny Start wspólny Start wspólny
Limit czasu 3h 3h 3h 3h

Jego zasadniczym  celem jest pokonanie jak największej ilości pętli (nie więcej niż 3) w jak najkrótszym
czasie.

 rejestracja  przebiegniętego  dystansu  odbywa  się  poprzez  zliczanie  ilości  ukończonych  okrążeń
poszczególnych uczestników.

 na trasie obowiązuje limit czasu 
 po przekroczeniu limitu czasu zawodnikowi zapisuje się dystans tylko ukończonych okrążeń

6 UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w biegu na dystans należy:

 ukończyć 16 rok życia;
 zapisać się na dany bieg;
 wnieść opłatę startową;
 własnoręcznie  podpisać  i  złożyć  oświadczenie  o  braku  zdrowotnych  przeciwwskazań  do  startu  w

zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność;
 zawodnicy poniżej 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do

posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL; 
 odebrać w terminie pakiet startowy w biurze zawodów;
 stawić się na start poszczególnych biegów;

7 ZGŁOSZENIA

 zgłoszenia można dokonać w Biurze Zwodów w dniu rozgrywania biegu
 Biuro Zawodów będzie czynne w godzinach 8:30 – 10:45

8 OPŁATY I PAKIET STARTOWY

Wpisowe 15zł (obowiązkowe) + datek na cel charytatywny (nieobowiązkowe)

W przypadku startu rodzinnego (min. 2 osoby z rodziny) opłata startowa wynosi: 25zł za dwie osoby + 
10 zł za każdą kolejną osobę z rodziny (licząc pierwszy stopień pokrewieństwa).

Pakiet startowy obejmuje:

 pomiar czasu;
 klasyfikację w Grand Prix – bieg rekreacyjny;
 poczęstunek;



9 ZASADY KLASYFIKACJI

 po każdym biegu z cyklu Grand Prix zawodnicy zostaną sklasyfikowani i wciągnięci do klasyfikacji 
końcowej;

 warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej 3 z 4 biegów;
 w klasyfikacji końcowej wyróżnione będą kategorie OPEN kobiet i OPEN mężczyzn oraz kategorie 

wiekowe w klasyfikacjach indywidualnych kobiet i mężczyzn;
 zwycięzcą zostaje osoba, która przebędzie największą ilość kilometrów tj. pokona największą ilość pętli;
 w przypadku pokonania przez zawodników takiej samej liczby kilometrów o zajętym miejscu decyduje 

uzyskany krótszy czas sumy 3 najlepszych biegów podczas całego cyklu.

Kategorie indywidualne: 

Mężczyźni Kobiety
M20 (16 - 29 lat) K20 (16 - 29 lat)
M30 (30 - 39) K30 (30 - 39)
M40 (40 – 49) K40 (40 – 49)
M50 (50 – 59) K50 (50 – 59)

M60 + (60 i więcej) K60+ (60 i więcej)

10 NAGRODY

 w kat. OPEN – puchary lub statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 5 najlepszych zawodników;
 w kat. wiekowych – puchary lub statuetki dla 3 najlepszych zawodników;
 nagrody  nie  dublują  się.  Zawodnicy  nagrodzeni  w  kat.  OPEN  nie  będą  dekorowani  w  kategoriach

wiekowych;
 wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 3 z 4 biegów otrzymają pamiątkową statuetkę.

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Wszyscy uczestnicy biorący udział w zgłoszonych biegach akceptują regulamin Grand Prix;
 Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność;
 Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatorów;
 Organizator  zapewnia  wgląd  oraz  możliwość  modyfikacji  danych  osobowych  i  zapewnia  o  ich

wykorzystaniu jedynie dla celów klasyfikacji Grand Prix;
 Dodatkowe pytania proszę kierować do Łukasza Ryguły tel.: 502 677 443;
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
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