Regulamin

Grand Prix Poznaj Gminę Skórzec cykl biegów na dystansie 5 km
ORGANIZATORZY

1. Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegaczy Skórzec Biega
2 . Koło Gospodyń Wiejskich w Gołąbku
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Teodorowie
4.

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Paka z Żebraka''

5. Stowarzyszenie ,,Nasza Wieś Kłódzie''
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Stanach
7.

Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu
CEL

1. Promocja Gminy Skórzec
2. Integracja lokalnej społeczności.
3. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
4. Promocja Grupy Biegaczy Skórzec Biega
5. Promocja Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy Skórzec
TERMIN I MIEJSCE
1. Gran Prix Poznaj gminę Skórzec odbędzie się w czterech miejscowościach Gminy Skórzec i w czterech
terminach
- Wiosna 21 marzec 2020r Gołąbek
- Lato 20 czerwca 2020r Teodorów
- Jesień 17 październik 2020r Żebrak
- Zima 5 grudnia 2020r Kłódzie
2. Start biegów przewidziano na godz 14:00 jednak ze względów organizacyjnych istnieje możliwość
zmiany godziny startu co zostanie podane do wiadomości publicznej do 30 dni przed startem .
3. Biura zawodów znajdować się będą w świetlicach wiejskiech w poszczególnych miejscowościach i

czynne będą od godz 12:00 do 13:30
4. Długość trasy każdego biegu to około 5 km .Trasa biegu będzie poprowadzona w okolicach wsi w
których będą odbywać się biegi i będzie miała charakter przełajowy.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Gran Prix Poznaj gminę Skórzec
lat.

może wystartować każdy kto w dniu zawodów ma ukończone 12

2. Organizatorzy ustalają limit startujących - 100 osób w każdym zposzczególnych biegów
3. Każdy zawodnik startujący w biegu ma obowiązek zarejestrować swój udział w biurze zawodów lub za
pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy pl.
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań do uczestnictwa
w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.
5. Każdy zawodnik zobowiązuje się do wpłacenia opłaty startowej 15 zł za 1 bieg. 40 zł za cały cykl
biegów na konto Stowarzyszenia Sportowego Grupa Biegaczy Skórzec Biega 08-114 Skórzec ul. Armii
Krajowej 1. nr rach:54 1750 0012 0000 0000 3985 2454
6. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przedstawienia pisemnego oświadczenia, zgody osoby
pełnoletniej, rodzica lub opiekuna prawnego.
ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.03. 2020 roku za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl
2. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia bezpośredniego w biurze zawodów w dniu
biegu.
3. Opłatę startową będzie można uiścić na konto Stowarzyszenia Sportowego Grupa Biegaczy Skórzec
Biega nr rach:54 1750 0012 0000 0000 3985 2454
lub w biurze zawodów w dniu biegu.
4. Organizator nie wystawia faktur VAT za udział w imprezie.
ŚWIADCZENIA I NAGRODY
1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje numer startowy obowiązujący podczas
wszystkich edycji , agrafki, ciepły posiłek po ukończeniu każdego biegu, kawę i herbatę , pamiątkowy
medal który będzie stworzony z czterech części w nawiązaniu do czterech pór roku i czterech biegów
oraz gadżet biegowy.

2. W trakcie biegów obowiązuje klasyfikacja :
- Kategoria open 1 -6 kobiety i mężczyźni podczas pojedyńczych biegów
- Kategoria 1-3 Nording Walking podczas pojedyńczych biegów .
- Kategoria 1-3

kobiety i mężczyźni całego cyklu biegów

- Kategorie wiekowe 12-24 , 25-39, 40-55, powyżej 55 K i M

całego cyklu biegów

- Kategoria NW 1-3 kobiety i mężczyźni całego cyklu biegów
3. osoby nagrodzone w kategorii open nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.
4. Podczas całego cyklu biegów zawodnicy będą zdobywać punkty za miejsca uzyskane w
poszczególnych biegach na podstawie których zostaną wyłonieni zwycięzcy poczególnych kategorii
całego cyklu biegów ,, Poznaj Gminę Skórzec''
5. Klasyfikacja w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn w biegach i NW będzie prowadzona wg
następującej punktacji: Miejsce Punkty 1-100 pkt, 2-90 pkt, 3-80 pkt, 4-70 pkt, 5-65 pkt, 6-60 pkt, 7-58
pkt, 8-56 pkt, 9-54 pkt, 10-52 pkt, 11-48 pkt, 12-46 pkt,13-44 pkt, 14-43 pkt,15-40 pkt, 16-39 pkt,17-38
pkt,18-37 pkt,19-36 pkt,20-35 pkt,21-32 pkt, 22-30 pkt,23-29 pkt, 24-28 pkt,25-27 pkt, 26-26 pkt,27-25
pkt,28-24 pkt,29-23 pkt, 30-22 pkt,31-21 pkt, 32-20 pkt,33-19 pkt,34-18 pkt,35-17 pkt,36-16 pkt,37-15
pkt,38-14 pkt,39-13 pkt,40-12 pkt,41-11 pkt,42-10 pkt,43-9 pkt,44-8 pkt,45-7 pkt,46-6 pkt,47-5 pkt, 48-4
pkt,49-3 pkt,50-2 pkt,pozostałe 51...-1 pkt,
6. Punkty w kategoriach wiekowych zostaną przyznane wg poniższej skali: Miejsce Punkty 1-50 pkt,2-45
pkt,3-40 pkt,4-35 pkt,5-34 pkt,6-33 pkt,7-32 pkt,8-30 pkt,9-28 pkt,10-26 pkt, 11-24 pkt,12-22 pkt,13-21
pkt,14-20 pkt,15-19 pkt,16-18 pkt, 17-17 pkt, 18-16 pkt,19-15 pkt, 20-14 pkt,21-12 pkt, 22-11 pkt,23-10
pkt,24-8 pkt,25-7 pkt,26-6 pkt,27-5 pkt,28-4 pkt,29-3 pkt,30-2 pkt, 31-1 pkt,o końca listy po 1 pkt.
7. Zawodnicy nagradzani w kategorii open podczas podsumowania całego cyklu biegów nie będą
nagradzani w kategoriach wiekowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie zapewnia opieki medycznej i ubezpieczenia w takcie biegu. Wszyscy startujący
zawodnicy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału
w zawodach biegowych, które będzie dostępne w biurze zawodów.
2. Każdy uczestnik startujący w biegu zobowiązany jest do przyczepienia numeru startowego w
widocznym miejscu.
3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Bezpośrednio po zakończeniu każdego biegu odbędą się

dekoracje zwycięzców.

5. Na 30 minut przed startem Biegów głównych odbędą się bieg dziecięce na dystansie do 1000 metrów.
Długość tych biegów będzie dostosowana do możliwości wyznaczenia trasy w danej miejscowości. Do
startu w nim zostaną dopuszczone wszystkie dzieci których rodzice zgłoszą się do biura zawodów i
wypełnią pisemną zgodę o starcie dziecka w zawodach sportowych. każde dziecko otrzyma zwrotny
numer startowy oraz otrzyma medal pamiątkowy.
6. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

