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Regulamin 

Grand Prix Borów Tucholskich 2019 

 

Cel 
 

 Popularyzacja biegania jako najprostszej i najtańszej formy ruchu. 

 Promocja Borów Tucholskich. 

 Promocja Miast i Gmin organizatorów biegów. 

 Promocja lasu jako miejsca uprawiania sportu i aktywnych form wypoczynku. 

Organizatorzy 
 

 Stowarzyszenie Aktywni Kociewiacy – e-mail: i.majkowski@majkowski.pl, 
www.bieg4jezior.pl, facebook; 

 Stowarzyszenie Biegające Śliwice – e-mail: michalrytlewski@gmail.com, facebook; 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Ocypla – e-mail: biegjwocyplu@gmail.com, facebook; 

 

Terminy i miejsca 
 

 18 maja 2019 r., Czersk – 1. Borowiacka Dycha - dystans 10 km; 

 1 czerwca 2019 r., Ocypel – Leśne Wandry VI - dystans 10 km; 

 22 czerwca 2019 r., Okoniny Nadjeziorne – 2. Okonińska Pętla - dystans 12 km; 

 6 lipca 2019 r., Skórcz –IGLOTEX XII Bieg Czterech Jezior –  dystans - 15 km; 

 10 sierpnia 2019 r., Śliwice – 4. Śliwicka Dyszka – dystans 10 km; 
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Kategorie 
 

W klasyfikacji Grand Prix Borów Tucholskich prowadzone będą następujące kategorie: 

 Kategoria open mężczyzn i kobiet – miejsca od I do III. 

 Kategorie wiekowe kobiet – miejsca od I do III: 

- 16-29 lat, 

- 30-39 lat, 

- 40-49 lat, 

- 50-59 lat, 

- 60+ lat. 

 Kategorie wiekowe mężczyzn – miejsca od I do III: 

- 16-29 lat, 

- 30-39 lat, 

- 40-49 lat, 

- 50-59 lat, 

- 60-69 lat, 

- 70+ lat. 

 Kategoria drużynowa – miejsca od I do III. 

 Każdy z uczestników GPBT, który ukończy 4 z 5 biegów otrzyma specjalnie zaprojektowaną 
na GPBT koszulkę techniczną (singlet) firmy Adrunaline. Rozmiar koszulki trzeba podać przy 
rejestracji na Bieg Czterech Jezior lub na Śliwicką Dyszkę. Koszulki będą wydawane w biurze 
zawodów podczas 4. Śliwickiej Dyszki (w dniu  
10.08.2019 r.). Jeśli zawodnik ukończy cztery pierwsze biegi i nie będzie obecny 10 sierpnia 
br. w Śliwicach, koszulka zostanie przesłana do niego pocztą tradycyjną (na wskazany przez 
niego adres korespondencyjny w procesie rejestracji). 

 Warunkiem sklasyfikowania w Grand Prix Borów Tucholskich będzie ukończenie:  
w klasyfikacji indywidualnej przynajmniej 4 z 5 biegów, w klasyfikacji drużynowej  
5 biegów. 
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Punktacja 
 

 Indywidualna: 

Zawodnik zdobywa punkty za miejsca w poszczególnych biegach wg klucza: 1 miejsce – 1 pkt.,  
2 miejsce – 2 pkt., 3 miejsce – 3 pkt. … 100 miejsce – 100 pkt. itd. Zatem liczba zdobytych 
punktów w poszczególnych biegach odpowiada zajętej pozycji open (z podziałem na płeć). 

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna, jak najmniejsza ilość 
punktów zgromadzona w czterech startach. W przypadku równej ilości punktów decyduje 
kolejność na mecie w ostatnim wspólnym biegu obu zawodników. W przypadku ukończenia 
przez zawodnika wszystkich pięciu biegów, do klasyfikacji Grand Prix wlicza się cztery najlepsze 
miejsca. 

 Drużynowa: 

W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe lub grupy 
zawodników startujące pod wspólną nazwą (na przykład: stowarzyszenia, firmy, drużyny 
sportowe). 

Drużyna składa się z minimum 4 osób. Organizator nie określa górnej granicy liczby członków 
drużyny. 

Ekipy sklasyfikowane w rywalizacji drużynowej muszą wystawić swoje reprezentacje we 
wszystkich pięciu biegach. Zawodnikami w poszczególnych startach nie muszą być te same 
osoby, jednak muszą być członkami jednej drużyny zgłoszonej organizatorowi Grand Prix Borów 
Tucholskich wraz z pełną listą zawodników przed pierwszym biegiem w Czersku na adres 
gpborowtucholskich.gmail.com. Po tym terminie nie będzie już możliwości zgłaszania lub  
dopisywania zawodników do drużyny. 

W każdym biegu członkowie drużyny punktują zgodnie z kluczem dla indywidualnego zawodnika. 
Do końcowej klasyfikacji brane pod uwagę będą najlepsze wyniki czworo zawodników.  

O końcowej klasyfikacji decyduje najmniejsza łączna liczba punktów zgromadzona w pięciu 
startach. W przypadku równej ilości punktów decyduje wynik drużyny uzyskany na ostatnim 
biegu. 

Nagrody 
 

 Kategoria Open kobiet i mężczyzn: 

- I miejsce – 2000 zł, 

- II miejsce  - 1200 zł, 

- III miejsce – 800 zł. 
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 Kategorie wiekowe: 

- nagrody rzeczowe. 

 Najstarszy uczestnik i uczestniczka: 

- nagrody rzeczowe. 

 We wszystkich kategoriach uczestnicy otrzymają ponadto pamiątkowe puchary. 

 Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w open nie będą nagradzani w kategoriach 
wiekowych – zasada ta nie dotyczy najstarszej uczestniczki i uczestnika. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości nagród. Będzie o tym informował na 
oficjalnym profilu na facebooku GPBT. 

Zapisy 
 

 Uczestnicy GPBT nie uiszczają żadnej opłaty za wzięciu udziału w cyklu. 

 Zgłoszenia do poszczególnych biegów prowadzone są indywidualnie przez organizatorów 
poniższych biegów: 

- 1. Borowiacka Dycha, 

- Leśne Wandry VI, 

- 2. Okonińska Pętla, 

- IGLOTEX XII Bieg Czterech Jezior, 

- 4. Śliwicka Dyszka. 

 

 Klasyfikacja drużynowa: 

Zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan. Wysyła on na adres gpborowtucholskich.gmail.com 
listę wszystkich potencjalnych zawodników, którzy będą reprezentować jego klub w biegach 
Grand Prix Borów Tucholskich. Zgłoszenia tego musi dokonać przed pierwszym biegiem  
w Czersku, do dnia 16 maja 2019 roku. Po tym terminie nie będzie już możliwości zmian  
w składzie zespołu. 

Postanowienia końcowe 
 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych  
i informacyjnych wszelkich materiałów foto i video zarejestrowanych na biegach 
wchodzących w skład Grand Prix. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
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Podsumowanie Grand Prix 
 

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i podsumowanie Grand Prix Borów Tucholskich nastąpi 
10 sierpnia 2019 r. bezpośrednio po zakończeniu 4. Śliwickiej Dyszki w amfiteatrze Gminnego 
Ośrodka Kultury w Śliwicach. 

Kategoria Specjalna Grand Prix Borów Tucholskich 2019: LEŚNICY 

Regulamin klasyfikacji leśników w Grand Prix Borów Tucholskich 2019 
 

1. Żeby wziąć udział w klasyfikacji leśników w Grand Prix Borów Tucholskich 2019 trzeba ukończyć 
cztery z pięciu biegów w cyklu. Na każdy bieg zapisy są prowadzone indywidualnie. 

2. W rywalizacji w tej kategorii udział mogą wziąć pracownicy Lasów Państwowych, studenci 
Wydziałów Leśnych wyższych uczelni oraz uczniowie Techników Leśnych. Przynależność do ww. 
kategorii należy poświadczyć legitymacją służbową, studencką, szkolną bądź pisemnym 
poświadczeniem zakładu pracy lub szkoły. Zawodnik podczas rejestracji na każdy z biegów musi 
zaznaczyć w panelu rejestracyjnym, że chce wziąć udział w kategorii „Najlepszy leśnik GPBT 2019 – 
mężczyzna” lub „Najlepszy leśnik GPBT 2019 – kobieta”.  

3. Nagrody będą przyznawane za miejsca 1-3 w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn. 

4. Zawodnik zdobywa punkty za miejsca w kategorii leśników w poszczególnych biegach wg klucza:  
1 miejsce – 1 pkt., 2 miejsce – 2 pkt., 3 miejsce – 3 pkt. … 100 miejsce – 100 pkt. itd. Zatem liczba 
zdobytych punktów w poszczególnych biegach odpowiada zajętej pozycji w kategorii leśników  
(z podziałem na płeć). 

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna, jak najmniejsza, ilość punktów 
zgromadzona w czterech startach. W przypadku równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie 
w ostatnim wspólnym biegu obu zawodników. 

W przypadku ukończenia przez zawodnika wszystkich pięciu biegów, do klasyfikacji Grand Prix wlicza 
się cztery najlepsze miejsca. 

5. Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji leśników GPBT 
otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. 

6. Wręczenie nagród odbędzie się 10 sierpnia 2019 r. w Śliwicach, po zakończeniu 4. Śliwickiej Dyszki. 


