
IV GRAND PRIX TRZEMESZNA W BIEGACH 2017/2018 

REGULAMIN  

 

CEL IMPREZY:  
-krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
-promocja zdrowego trybu życia, rekreacji i sportu amatorskiego, 
-promowanie powiatu gnieźnieńskiego, mogileńskiego 
-promocja świadomego korzystania z zasobów i walorów przyrodniczych, 
-kształtowanie postaw prozdrowotnych,profilaktycznych 
  
ORGANIZATOR 
Fundacja Aktywne Trzemeszno            telefon: 504-228-524 
e-mail: biuro@aktywnetrzemeszno.pl         www.aktywnetrzemeszno.pl 
  
DYSTANS 
- 10 km bieg             
- 5,5 km nordic walking    
- bieg dla dzieci i młodzieżowy( odrębny regulamin) 
  
TERMINARZ BIEGÓW: 
- 4 listopada 2017 ( bieg pierwszy), 
- 9 grudnia 2017 ( bieg drugi), 
-13 stycznia 2018 (bieg trzeci), 
-3 lutego 2018 (bieg czwarty) FINAŁ 

 

BIURO ZAWODÓW I START 
Wydawanie numerów startowych wyłącznie w dniu biegu, w Ośrodku Wypoczynkowym „JUTRZENKA” 
w Gołąbkach. Biuro czynne w dniach zawodów, w godz.10:15-11.15. Start i meta wszystkich biegów: 
Ośrodek wypoczynkowy „Jutrzenka”  w Gołąbkach. 
-start biegu głównego i nordic walking 11:45 
-start biegu dzieci i młodzieżowy ok. 11:50 
Organizator ma prawo zmienić godzinę i miejsce startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników. 
  
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 10 km  mają osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 16-18 
lat, jeżeli posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.Warunkiem dopuszczenia do 
biegu głównego jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie OŚWIADCZENIA o 
zdolności do udziału w biegu.Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku 
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 
 
Zawodnicy mający stały numer startowy, muszą dokonać zgłoszenia w dniu startu w biurze zawodów i 
uiścić opłatę wymaganą przez organizatora. 
Zawodnicy startujący po raz pierwszy w IV Grand Prix Trzemeszna, proszeni są o zapisywanie się 
poprzez link zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.aktywnetrzemeszno.pl. 
  
NUMER STARTOWY  
Numer, którym zawodnik posługiwać się będzie we wszystkich kolejnych biegach organizowanych 
przez Fundację Aktywne Trzemeszno, w ramach IV G.P. zostanie przypisany w chwili wprowadzania 
zawodnika do bazy. 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany numeru przypisanego zawodnikowi bez podania 
przyczyny. 
Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu ( na klatce piersiowej) tak, 
aby był  widoczny podczas  biegu.Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą 
sklasyfikowani. 
Po biegu zawodnicy zobowiązani są do oddania numeru startowego organizatorowi, a w przypadku 
zgubienia go, poinformowania o tym fakcie organizatora. Zawodnik z wykupionym ABONAMENTEM 
otrzymuje numer startowy, który zostawia dla siebie do wykorzystania na każdych następnych biegach 
IV GP. 
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POMIAR CZASU  
Czas liczony jest brutto. Start biegu jest automatycznym włączeniem „elektronicznego pomiaru 
czasu” dla wszystkich zawodników, ich czasy wyłącza się indywidualnie po przekroczeniu mety. 
Opłaty(wpisowe): 
20 zł – koszt pojedynczego uczestnictwa w biegu*, po wskazanym terminie 50 zł 
20 zł – koszt pojedynczego uczestnictwa w nordic walking*, po wskazanym terminie 50 zł 
bieg dzieci i młodzieży- bezpłatnie 
* płatność 20zł należy uregulować 2 dni przed zawodami,tj.2.11.17,14.12.17,11.01.18,1.02.18,po tym 
terminie 50 zł 
  
ABONAMENT: 
Istnieje możliwość wykupienia abonamentu(możliwy do nabycia jedynie przed pierwszymi zawodami) 
za start w czterech biegach w cenie 70 zł. Termin opłaty abonamentu-do 31.10.2017.  
Nie ma możliwości opłaty abonamentowej na miejscu, w dniu zawodów. 
  
NUMER KONTA 
Fundacja Aktywne Trzemeszno 
82 1140 2004 0000 3102 7636 0277 
Dopisek: IV Grand Prix Trzemeszna (abonament lub bieg +data) 
 
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Organizator 
nie zwraca opłaty wpisowej i nie przewiduje przenoszenia jej na inne osoby. 
  
W ramach wpisowego organizator zapewnia: 
- obsługę sędziowską, zabezpieczenie medyczne podczas trwania całej imprezy,  
- ciepły  napój i posiłek, 
- komunikat z wynikami po danym biegu na stronie www.aktywnetrzemeszno.pl, 
- elektroniczny pomiar czasu (Maratończyk Pomiar Czasu) 
- ubezpieczenie, 
- medal na zakończenie cyklu(min. 3 starty), 
- ognisko po zakończeniu biegu. 
 
NAGRODY 
Po zakończeniu całego cyklu zwycięzcy (od 1-3msc.)w kategorii  open mężczyzn i kobiet otrzymują 
puchary i nagrody rzeczowe(w zależności od posiadanych środków finansowych). 
Każdy uczestnik, który wystartuje w co najmniej trzech biegach otrzyma medal. Nie przewiduje się 
kategorii wiekowych! 
Dodatkowo konkursy z niespodziankami po każdym biegu. 
Powyższe nie dotyczą biegu dzieci i młodzieży. 
  
REKLAMACJE  
Reklamacje dotyczące wyników, błędnych danych należy zgłaszać wysyłając informacje na adres e-
mail: kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl w ciągu 7 DNI OD ZAKOŃCZENIA OSTATNICH 
zawodów. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane. 
UWAGA: Reklamacje uwzględniane są tylko z bieżących zawodów. 
  
KLASYFIKACJE 
Zawody składają się z 4 biegów. Do klasyfikacji końcowej brane są pod uwagę 3 najlepsze starty 
każdego zawodnika. Warunkiem koniecznym otrzymania nagród /pucharów na koniec cyklu jest udział 
w minimum 3 biegach. 
 
KOŃCOWA KLASYFIKACJA:  
-klasyfikacja generalna (osobno mężczyzn i kobiet) - dla każdego zawodnika obliczana jest 
największa suma punktów zdobytych w klasyfikacji generalnej w maksymalnie 3 biegach, w przypadku 
równej liczby zdobytych punktów zawodnicy klasyfikowani są na tej samej pozycji, 
-nie przewiduje się kategorii wiekowych! 
-w miarę możliwości sponsorskich możliwość dodatkowych klasyfikacji w trakcie trwania IIIGP 
 
WAŻNE INFORMACJE: 
Zawodnik zweryfikowany to osoba która: 
-zapisała się do biegu, 
-uiściła opłatę startową, 
-wypełniła stosowne oświadczenie, 
-posiada nadany numer startowy. 
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Zawody 
odbywają się przy częściowym ograniczeniu ruchu drogowego. 
Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać przynależność klubową lub miejscowość, którą 
chce reprezentować.  
Uczestnik biegu wypełniając i podpisując OŚWIADCZENIE, akceptuje warunki niniejszego 
regulaminu. Organizator nie wystawia faktur. 
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu 
oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu 
www.aktywnetrzemeszno.pl). 
 
 

Organizator 
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