
REGULAMIN GRAND PRIX 

NOWOTOMYSKIEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO 

„Przybij 5-tkę” 

I. CEL IMPREZY 
 

1. Popularyzacja biegów przełajowych 
2. Popularyzacja biegania i chodzenia jako najprostszych form czynnego wypoczynku i rekreacji 

ruchowej 
3. Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz 

współzawodnictwa sportowego 
4. Promocja Nowego Tomyśla  

 
II. ORGANIZATORZY 
 

1. Nowotomyski Klub Biegacza „Chyży” 
2. Gmina Nowy Tomyśl 
 

III. TERMIN – MIEJSCE – TRASA 
 

1. Impreza ma charakter cykliczny i organizowana jest zgodnie z harmonogramem: 
1 edycja  - 04.02.2017 r.  
2 edycja  - 01.04.2017 r.  
3 edycja  - 03.06.2017 r. 
4 edycja - 05.08.2017 r. 
5 edycja  - 07.10.2017 r. 
6 edycja  - 02.12.2017 r.  
 
Terminy mogą ulec zmianie. 
 

2. Start biegu godzina 9:00. 
3. Start/meta: Nowy Tomyśl, Park Miejski, okolice mostku w centrum Parku (start) i boiska do 

koszykówki (meta). 
4. Dystans - 5 km (dwie pętle 2,5km) nawierzchnia szutrowa, trasa nie atestowana. 
5. Trasa prowadzi ścieżkami dostępnymi w parku i jest zabezpieczona w miejscach 

newralgicznych. 
6. Brak punktów odżywczych. 
 

IV. UCZESTNICTWO 
 

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia biegu, wg harmonogramu 
powyżej ukończy 16 lat. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wystartować jedynie wraz z 
rodzicem lub opiekunem prawnym. 

2. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza 
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Za 
osoby do 18 roku życia oświadczenie o zdolności do udziału w biegu na własną 
odpowiedzialność podpisuje prawny opiekun. 

3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 
Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, 
paszport, prawo jazdy), celem kontroli daty urodzenia. 



4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji 
i umieszczenia w komunikacie końcowym. 

5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania. 

6. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 
 
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA  

 
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są pod adresem mailowym: przybij5nkb@gmail.com lub za 

pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.nkbchyzy.com najpóźniej do 
dnia poprzedzającego każdy z biegów wg harmonogramu powyżej. 

2. Opłata startowa wynosi 5 zł i jest płatna w dniu zawodów. 
3. Istnieje możliwość opłaty całego Grand Prix w cenie 25 zł za 6 biegów. 

W tym przypadku opłatę można uiścić na: 
 - konto bankowe Nowotomyskiego Klubu Biegacza „Chyży”, Stary Tomyśl, os.40-lecia PRL 
5/2, 64-300 Nowy Tomyśl – nr rachunku: 14 9058 0000 0000 0010 5011 0001 
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz dopisek  
„opłata startowa GP”, 
- lub w dniu pierwszego z biegów. 

4. Organizator wyznacza limit uczestników biegu na 100 osób. W przypadku nie osiągnięcia 
limitu istnieje możliwość zapisu w dniu zawodów. 

5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
 
VI. BIURO ZAWODÓW 
 

1. Biuro zawodów mieści się w Parku Miejskim (przy boisku do koszykówki) i czynne jest w 
godzinach 8:15 – 8:50. 

 
VII. POMIAR CZASU 
 

1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności w biegu „Przybij 5-tkę” przeprowadzi klub NKB Chyży Nowy 
Tomyśl. 

2. Wyniki Biegu dostępne będą po zakończeniu na stronie www.nkbchyzy.com. Oficjalnym 
czasem zawodów jest czas brutto. 

 
VIII. KLASYFIKACJA 
 

1. W biegu „Przybij 5-tkę” prowadzona jest klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w 
kategoriach wiekowych: 
K70 i M70  
K60 i M60  
K50 i M50  
K40 i M40  
K30 i M30  
K20 i M20 

IX. KLASYFIKACJA GRAND PRIX 

1. Wszyscy którzy wezmą udział w przynajmniej 4 z 6 biegów danego cyklu w danym roku 
kalendarzowym zostaną sklasyfikowani w klasyfikacji Grand Prix. 

2. Klasyfikacja Grand Prix zostanie utworzona na podstawie czasów zdobytych w czterech 
najlepszych biegach danego zawodnika w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz 
kategoriach wiekowych po zakończeniu cyklu. 
K70 i M70  



K60 i M60  
K50 i M50  
K40 i M40  
K30 i M30  
K20 i M20 

3. Kategorie wiekowe zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 
3 zawodników/zawodniczek. 

4. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyska najmniejszą sumę czasów uwzględniając wyniki z 
czterech najlepszych startów. 

5. W przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej sumy czasów o zajętym miejscu 
decyduje najlepszy uzyskany czas w całym cyklu Grand Prix. 

6. Na życzenie zawodnika/zawodniczki istnieje możliwość nie klasyfikowania w cyklu Grand Prix. 

X. NAGRODY GRAND PRIX 

1. W klasyfikacji generalnej – puchary i drobne upominki dla 3 najlepszych zawodników. 
2. W kategoriach wiekowych – puchary lub statuetki dla 3 najlepszych zawodników. 
3. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą 

dekorowani w kategoriach wiekowych. 
4. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 4 z 6 biegów otrzymają pamiątkowy 

medal. 
5. Wszystkie nagrody oraz pamiątkowe medale zostaną wręczone po zakończeniu ostatniego 

biegu zaliczanego do GP. 
 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 
2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom napoje oraz drobny poczęstunek na mecie biegu. 
3. Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na 

piersiach. Numer jest zwrotny na mecie. 
4. Każdy z uczestników biegu ubezpiecza się od NNW we własnym zakresie oraz podpisuje 

deklarację o braku przeciwwskazań lekarskich do brania udziału w zawodach biegowych. 
5. Protesty przyjmowane są na piśmie, bezpośrednio po ukończeniu i  w ciągu 24 godzin od 

momentu ogłoszenia wyników, telefonicznie i mailowo u dyrektora biegu. Organizator 
rozpatrzy wszelkie wnioski w ciągu 24 godzin. 

6. Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu. 
 
Harmonogram na rok 2018 zostanie ogłoszony do dnia 31 stycznia danego roku. 
 
 
         Dyrektor Biegu 
 
           Adam Szofer 
            609112229 
            adam_szofer@onet.eu 


