REGULAMIN
Grand Prix
Granicy Warmii i Mazur 2018
I. CEL.
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
2. Promocja Województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Promocja Powiatów: Olsztyński, Nidzicki, Działdowskiego i Ostródzkiego.
4. Promocja Lasów Państwowych: Nadleśnictwo Olsztynek, Nadleśnictwo Nowe Ramuki,
Nadleśnictwo Lidzbark, Nadleśnictwo Kudypy, Nadleśnictwo Nidzica.
5. Promocja Gmin: Rybno, Olsztynek, Dąbrówno, Nidzica, Purda, Olsztyn.
6. Promocja Miasta Nidzica, Olsztynek i Olsztyn
7. Promocja terenów wiejskich: Swaderki, Butryny, Wólka Orłowska, Dąbrówno.
8. Wkład w promocję imprez biegowych w Województwie warmińsko-mazurskim.
9. Promocja Aktywnej Rekreacji i Sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
10. Promocja i umożliwienie współzawodnictwa sportowego na terenach miejskich i wiejskich.
11. Promocja i umożliwienie współzawodnictwa sportowego wśród osób niepełnosprawnych.
12. Pokazanie walorów historycznych, przyrodniczych i naturalnych województwa warmińskomazurskiego.
13. Promocja firm partnerski i sponsorów.
II. PATRONAT HONOROWY.
 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w realizacji)
III. ORGANIZATOR.
 „For Health Fundacja”
IV. WSPÓŁORGANIZATOR
 Running Consulting Wojciech Kopeć
 Lasy Państwowe i lokalne Nadleśnictwa
V. TERMIN I MIEJSCE.
1. 03 marca (sobota) 2018 r. – Bieg Tęczowe Łowisko u Źródeł Łyny z Nadleśnictwem Nidzica
Start biegu: godz. 12:00 – bieg na dystansie 5 km (ulica-Atest)
Opłata startowa do dnia 06 lutego : 25 zł
od 07 lutego - 26 lutego: 35 zł
w biurze zawodów: 50 zł
2. 18 marca (niedziela) 2018 r. – Wiosenna Piątka w Olsztynie
Start biegu: godz. 12:00- bieg na dystansie 5 km (cross)
Opłata startowa do dnia 13 lutego: 25 zł
od 14 kutego – 13 marca: 35 zł
w biurze zawodów: 50 zł
3. 29 kwietnia (niedziela) 2018 r. – Bieg Bartbo z Nadleśnictwem Nowe Ramuki
Start biegu: godz. 13:00 – bieg na dystansie 5 km (cross)
Opłata startowa do dnia 20 marca: 25 zł
od 21 marca -24 kwietnia: 35 zł
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4.

5.

6.

7.

w biurze zawodów: 50 zł
17 czerwca (niedziela) 2018 r. – Mazurska Piętnastka Welskiego Parku Krajobrazowego
(Dąbrówno-Rybno)
Start biegu: godz.12:00 – bieg na dystansie 15km (ulica-Atest)
Opłata startowa do dnia 8 maja: 30 zł
od 9 maja -12 czerwca: 40 zł
w biurze zawodów: 50 zł
23 czerwca (sobota) 2018 r. – Nutripol Bieg o Puchar Burmistrza Olsztynka
Start biegu: godz. 18:00 – bieg na dystansie 5 km (ulica-Atest)
Opłata startowa do dnia 29 maja : 25zł
od 30 maja -18 czerwca: 35 zł
w biurze zawodów: 50 zł
22 lipca (niedziela) 2018 r. – KormoRun Bieg Pstrąga z Nadleśnictwem Olsztynek
Start biegu: godz. 12:00 – bieg na dystansie 10 km (cross)
Opłata startowa do dnia 19 czerwca: 30 zł
od 20 czerwca - 17 lipca: 40 zł
w biurze zawodów: 50 zł
06 października (sobota) 2018 r. – MTZ BHP Bieg Gregoroviusa z Bankiem Spółdzielczym
w Nidzicy
Start biegu o 12:00 – Bieg na dystansie 10 km (ulica-Atest)
Opłata startowa do dnia 4 września: 30 zł
od 5 września - 1 października: 40 zł
w biurze zawodów: 50 zł

Opłata jednorazowa za cały Cykl Grand Granicy Warmii i Mazur (7 biegów):
wynosi:
1. W pierwszym terminie 170 zł (Płatne do 6 Luty 2018)
2. W drugim terminie 180zł (Płatne do 26 Luty 2018)
 Każdy zawodnik, który opłaci cały cykl biegów otrzyma pamiątkową koszulkę techniczną z
długim rękawem z oficjalnym logotypem Grand Prix Granicy Warmii i Mazur.
 Koszulka ta będzie do odebrania podczas drugiego biegu cyklu - „Wiosenna Piątka - Olsztyn”.
 Zawodnicy uprawnieni do zniżek 50% (powyżej 60-roku życia i niepełnosprawni) oraz powyżej
70-roku życia (bezpłatny udział) nie otrzymują w pakiecie koszulki zapisując się i opłacając cykl.
Mogą odpłatnie dokupić koszulkę przy pojedynczym zapisaniu się na bieg.

Przebieg trasy: Proszę kierować się do oddzielnych regulaminów poszczególnych biegów.
Limit czasu: Proszę kierować się do oddzielnych regulaminów poszczególnych biegów.
VI. UCZESTNICTWO.
1. W Grand Prix Granicy Warmii i Mazur mają prawo startu osoby pełnoletnie. Za pełnoletnią uważa
się osobę, która ukończyła 18 lat do dnia 03.03.2018 r. Jeżeli chodzi o pierwszy bieg i kolejne biegi
w zależności od daty biegów.
2. Osoby posiadające 16 lat do dnia 03.03.2018 r. za podpisanym oświadczeniem przez rodzica, lub
opiekuna prawnego mogę wystartować w biegu głównym lub w zależności od daty poszczególnych
biegów.
3. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie
się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem chipów jednorazowych,
bezzwrotnych umieszczonych w numerze startowym lub zwrotnych, które oddaje się po
przekroczeniu linii mety.
5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem poszczególnych biegów i jest
zobowiązany do jego przestrzegania.
2

6. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu cyklu i
biegu.
7. Podpisanie danych w biurze zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu cyklu i
konkretnego biegu.
8. Impreza Grand Prix Granicy Warmii i Mazur 2018 będzie ubezpieczona. Jednak każdy zawodnik
biorący udział w imprezie biegowej musi posiadać własne ubezpieczenie. Organizator nie
gwarantuje ubezpieczenia biegaczom podczas trwania wszystkich imprez biegowych.
9. Organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki oraz śmierć podczas wszystkich imprez
biegowych.
10. Uczestnik Grand Prix Granicy Warmii i Mazur bierze udział w imprezach biegowych na własną
odpowiedzialność i musi podpisać oświadczenie przed odebraniem każdego pakietu na bieg.
VII. ZGŁOSZENIA.
1. Biuro Organizacyjne: Zapraszamy do przeczytania poszczególnych regulaminów z biegów.
2. Jednorazowe zgłoszenie na cały cykl Grand Prix Granicy Warmii i Mazur – będzie możliwe.
3. Zgłoszenia i opłaty wpisowego na biegi przyjmowane będą w zależności od dat poszczególnych
biegów.
4. Terminy przyjmowania zgłoszeń i wpłat mogą ulec zmianie decyzją organizatora.
5. Zawodnicy w wieku powyżej 70-tego (data i dzień urodzenia) roku życia są zwolnieni z opłaty
startowej (za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).
6. Osoby powyżej 60-tego (data i dzień urodzenia) roku życia 50% zniżki (za okazaniem dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).
7. Osoby niepełnosprawne 50% zniżki (za okazaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w
biurze zawodów).
8. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach za wyjątkiem jej dokonania po
zamknięciu zapisów do biegu.
9. Opłata zniżkowa: 50% dla biegaczy powyżej 60 roku życia, biegaczy niepełnosprawnych i
bezpłatny udział dla biegaczy powyżej 70 roku życia obowiązuje, tylko jeżeli zawodnik zapisze
się i opłaci bieg przy rejestracji ONLINE (przez Internet).
10. Opłata zniżkowa - nie obowiązuje biegaczy przy zapisie w Biurze Zawodów.
W biurze zawodów każdy zawodnik będzie musiał uniście 100% opłaty startowej za bieg.
VIII. KLASYFIKACJE Grand Prix Warmii i Mazur.
1. Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn (Top 6)
2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.
 Kobiety:
K – 18
16-19 lat
K - 20
20-29 lat
K - 30
30-39 lat
K - 40
40-49 lat
K - 50
50-59 lat
K - 60+
60 lat i powyżej
 Mężczyźni:
M – 18
16-19 lat
M – 20
20-29 lat
M – 30
30-39 lat
M – 40
40-49 lat
M – 50
50-59 lat
M – 60
60-69 lat
M - 70+
70 lat i powyżej
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3. Zaliczając zawodnika do odpowiedniej kategorii wiekowej, przyjmuje się rok urodzenia, a nie
dokładną datę urodzenia.
4. Gdy bieg ukończy powyżej 300 biegaczy pierwsze 100 osób będzie liczone po czasach brutto, a
kolejne po czasach netto do klasyfikacji wiekowych.
5. Aby zawodnik był klasyfikowany w końcowej klasyfikacji zawodów cyklu Grand Prix Granicy
Warmii i Mazur musi wziąć udział w 5 biegach z 7 biegów.
6. Do klasyfikacji generalnej i w kategoriach wiekowych będą brane pod uwagę:
A) Koniecznie trzeba ukończyć 1x2 biegów ulicznych na 5 km,
B) Koniecznie trzeba ukończyć 1z2 biegów crossowych na 5 km,
C) Koniecznie trzeba ukończyć bieg na 15 km z Dąbrówna do Rybna,
D) Koniecznie trzeba ukończyć bieg na 10 km w Swaderkach,
E) Koniecznie trzeba ukończyć bieg na 10 km w Nidzicy (ostatni bieg cyklu).
7. Klasyfikacja Najstarszy Zawodnik i Zawodniczka (Top 1).
8. Klasyfikacja Najmłodszy Zawodnik i Zawodniczka (Top 1).
9. Klasyfikacja Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka z Województwa warmińsko -mazurskiego(Top 3)
10. Klasyfikacja Najlepszy Zawodnik i Najlepsza Zawodniczka z Powiatu Olsztyńskiego, Nidzickiego,
Działdowskiego, Ostródzkiego (Każdy -Top 3).
A) Powiat Olsztyński – Zawody włączone do klasyfikacji punktowej:
Butryny/Olsztynek/Swaderki/Olsztyn.
B) Powiat Nidzicki – Zawody włączone do klasyfikacji punktowej: Nidzica/Wólka Orłowska
C) Powiat Działdowski – Zawody włączone do klasyfikacji punktowej: Dąbrówno- Rybno
D) Powiat Ostródzki – Zawody włączone do klasyfikacji punktowej: Dąbrówno- Rybno
11. Klasyfikacja zespołowa (Top 6)
1. Będą brane pod uwagę zespoły sklasyfikowane w 5 z 7 biegów Grand Prix Granicy Warmii i Mazur,
na takich samych zasadach jak w punkcie VIII- podpunkt 6. W razie równej ilości punktów wygrywa
zespół, który wygrał klasyfikację zespołową w ostatnim biegu Grand Prix Warmii i Mazur.
2. Pod uwagę będą brane 5 najlepszych czasów w drużynie w tym jednej kobiety. W drużynie może
być zapisana nieograniczona ilość osób, która może reprezentować jeden klub.
3. Drużyna musi być sklasyfikowana w konkretnym biegu z cyklu Grand Prix Granicy Warmii i Mazur.
4. WAŻNE: Punktacja zespołowa to suma czasów uzyskanych przez pięciu zawodników (w tym
jedna kobieta) zawodników tworzących zespół, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie.
Miejsce pierwsze zajmuje zespół o najmniejszej sumie czasów, a miejsca drugie i trzecie zespoły
zajmujące kolejne miejsca w tak utworzonym ciągu itd. W przypadku uzyskania jednakowej
sumy czasów przez dwa zespoły wygrywa ten, co był wyżej w klasyfikacji drużynowej w
ostatnim biegu cyklu Grand Prix Granicy Warmii i Mazur.
5. WAŻNE: Aby zawodnik był sklasyfikowany w klasyfikacji drużynowej musi wpisać przy zapisach
jednolicie brzmiącą nazwę drużyny ( identyczna dla wszystkich członków drużyny)
6. Nie będzie możliwości zmiany drużyny po zakończeniu konkretnego biegu przez zawodnika.
7. Zawodnik ma możliwość zmiany drużyny bezpośrednio przed biegiem po słownym lub pisemnym
oświadczeniu koordynatora do spraw zapisów lub pomiaru czasu.
8. Zawodnik będzie mógł zmienić nazwę drużyny w biurze zawodów w dniu biegu przy weryfikacji i
odbiorze pakietu startowego lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@projektigrzyska.pl
do zakończenia zapisów Online konkretnego biegu.
9. W klasyfikacji drużynowej wszystkie czasy będą liczone po czasach brutto niezależnie od ilości
biegaczy, którzy ukończą bieg.

IX. NAGRODY Grand Prix Granicy Warmii i Mazur.
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
I miejsce - Statuetka + Nagroda Finansowa 1500 zł
II miejsce - Statuetka + Nagroda Finansowa 1200 zł
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III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce

- Statuetka + Nagroda Finansowa 1000 zł
- Statuetka + Nagroda Finansowa 700 zł
- Statuetka + Nagroda Finansowa 500 zł
- Statuetka + Nagroda Finansowa 300 zł

2. W klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn:
I miejsce
- Statuetka + Bon do Sklep Biegacza o wartości 300 zł
II miejsce - Statuetka + Bon do Sklep Biegacza o wartości 200 zł
III miejsce - Statuetka + Bon do Sklep Biegacza o wartości 100 zł
3. W klasyfikacji Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka z Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
I miejsce
- Statuetka + (opcjonalnie)Nagroda Finansowa/Bon/Nagroda Rzeczowa
II miejsce - Statuetka + (opcjonalnie)Nagroda Finansowa/Bon/Nagroda Rzeczowa
III miejsce - Statuetka + (opcjonalnie)Nagroda Finansowa/Bon/Nagroda Rzeczowa
4.

W klasyfikacji Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka z PowiatówOlsztyńskiego/Nidzickiego/Działdowskiego/Ostródzkiego
I miejsce - Statuetka+ (opcjonalnie)Nagroda Finansowa/Bon/Nagroda Rzeczowa
II miejsce - Statuetka + (opcjonalnie)Nagroda Finansowa/Bon/Nagroda Rzeczowa
III miejsce - Statuetka +(opcjonalnie)Nagroda Finansowa/Bon/Nagroda Rzeczowa

5. W klasyfikacja Najmłodszy Zawodnik i Zawodniczka
I miejsce – Statuetka + (opcjonalnie)Nagroda Finansowa/Bon/Nagroda Rzeczowa
6. W klasyfikacji Najstarszy Zawodnik i Zawodniczka
I miejsce- Statuetka + (opcjonalnie)Nagroda Finansowa/Bon/Nagroda Rzeczowa
7. W klasyfikacji zespołowej:
I miejsce
Statuetka + (Opcjonalnie) Nagrody Rzeczowe
II miejsce
Statuetka + (Opcjonalnie) Nagrody Rzeczowe
III miejsce
Statuetka + (Opcjonalnie) Nagrody Rzeczowe
IV miejsce Statuetka + (Opcjonalnie) Nagrody Rzeczowe
V Miejsce
Statuetka + (Opcjonalnie) Nagrody Rzeczowe
VI Miejsce Statuetka + (Opcjonalnie) Nagrody Rzeczowe
8. Zawodnikom, którzy otrzymają nagrody, zostanie potrącony podatek dochodowy od osób
fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
9. Nagrody pieniężne będą wpłacane wyłącznie na konto bankowe (do 4 tygodni po zakończeniu)
zawodnika podane na oficjalnym zakończeniu Grand Prix Granicy Warmii i Mazur i podpisie
formularza odbioru nagrody przez zawodnika.
10. Nagrody można odebrać tylko podczas oficjalnej gali zakończenia cyklu Grand Prix Granicy Warmii
i Mazur, która odbędzie się 6 października 2018 roku w Nidzicy.
11. Nagrodę finansową lub rzeczową można odebrać tylko osobiście za okazaniem odpowiedniego
dowodu tożsamości oraz po wypełnieniu wszystkich formularzy podatkowych.
12. Nie będzie możliwości odbioru nagród finansowych oraz rzeczowych przez osoby trzecie oraz w
innym dniu. Trzeba stawić się na dekoracji osobiście.
X. KUMULACJA NAGRÓD.
1. Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie kumulują się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
2. Nagrody w klasyfikacji zespołowej mogą kumulować się z nagrodami w pozostałych klasyfikacjach.
3. Nagrody w klasyfikacji: najlepszy zawodnik/czka z Województwa warmińsko - mazurskiego,
Najlepszy Zawodnik/czak z Powiatu Olsztyńskiego, Nidzickiego, Działdowskiego/Ostródzkiego,
Najstarszy i Najmłodszy Zawodnik mogą kumulować się z nagrodami w innych klasyfikacjach.
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XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Wszystkie informacje związane z postanowieniami końcowymi można znaleźć w regulaminach
poszczególnych biegów.
2. Na każdym z biegów będą przeprowadzone biegi dodatkowe dla dzieci w różnych kategoriach
wiekowych. Prosimy odnieść się bezpośrednio do regulaminów biegów dziecięcych.
3. Uroczyste zakończenie i wręczenie statuetek i nagród dla zwycięzców poszczególnych kategorii
odbędzie się w Nidzicy w Budynku MOSIR Nidzica w Hali Widowiskowo-Sportowej w Nidzicy
bezpośrednio po zakończeniu ostatniego biegu z cyklu GPGWiM w dniu 6 Października 2018.
4. Opłata za biegi będzie odbywała się wyłącznie przez portal PayU. Możliwość wpłat gotówkowych
będzie tylko w Biurze Zawodów w dniu biegu.
5. Uczestnik cyklu Grand Prix Granicy Warmii i Mazur jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu
GPGWiM oraz poszczególnych regulaminów wszystkich biegów.
6. Uczestnik cyklu jest zobowiązany do posiadania własnego ubezpieczenia zdrowotnego i od
nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci, organizator nie ubezpiecza w żaden sposób uczestników
całego cyklu biegów. Każdy uczestnik biegów uczestniczy w zawodach na własną
odpowiedzialność.
7. Uczestnik, opłacając cały cykl GPGWiM wpłaca pieniądze na cele statutowe „For Health Fundacja”.
8. Fundacja nie będzie wystawiała faktur VAT, jedynie dowody wpłat za biegi lub za opłatę
całego cyklu GPRWiM, nie będzie możliwe wystawienie faktury za opłatę za bieg lub cykl.
Swaderki, dn. 01.01.2018 r.

Dyrektor/Organizator
Grand Prix Granicy Warmii i Mazur
Wojciech Kopeć

6

