REGULAMIN
BIEGU FINAŁOWEGO
III GRAND PRIX POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
W OTWARTYCH BIEGACH ULICZNYCH

Cel:
•

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej. Propagowanie
zdrowego trybu życia i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego wśród lokalnej
społeczności.

•

Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Powiatu Nowotomyskiego.

Organizatorzy:
•

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,

•

Urząd Gminy Miedzichowo,

•

Nadleśnictwo Bolewice.

Patronat Honorowy:
Ireneusz Kozecki, Starosta Nowotomyski.
Miejsce i termin biegu finałowego:
•

17.10.2015 godz. 12.00 – Bolewice,

•

gmina Miedzichowo (piknik rodzinny na zakończenie Grand Prix Powiatu).

Dystans
•

5 km, przełaj - „Ścieżka Przyrodniczo – Edukacyjna” Nadleśnictwa Bolewice.

Start i meta:
Bolewice, w pobliżu „Ścieżki Przyrodniczo – Edukacyjnej”.
Miejsce zbiórki:
Nadleśnictwo Bolewice, ul. Świebodzińska 9.
Zapisy:
www.czasnachip.pl/zapisy.php do dnia 15.10.2015 r.
Pomiar czasu:
Pomiar czasu przeprowadzi firma CZASnaCHIP. Pomiar odbywać się będzie przy pomocy
chipów mocowanych do buta/sznurówek. Chip wraz z numerem startowym zawodnicy
pobierają w biurze zawodów. Numery oraz chipy są bezzwrotne.
Wyniki Biegu dostępne będą po zakończeniu na stronie: www.czasnachip.pl

Biuro zawodów:
Nadleśnictwo Bolewice, czynne jest: w dniu zawodów od godz. 9.00. Również w siedzibie
Nadleśnictwa Bolewice będzie miało miejsce wydawanie posiłków oraz napojów,
a w odległości ok. 200 m. (przy boisku sportowym) udostępnione będą także dodatkowe
toalety oraz natryski.
Uczestnictwo:
Uczestnikami biegu podsumowującego III Grand Prix są osoby powyżej 18 roku życia, które
ukończą wszystkie biegi zaliczane do cyklu (Dziesiątka Fiedlerowska Bolewice, Bieg
Opalińskich Opalenica, Bieg Zbąskich – Półmaraton Zbąszyń, Lwówecka Dziesiątka – Bieg
Powstańczy Lwówek) oraz jako niesklasyfikowani uczestnicy biegu o tytuł Grand Prix
amatorzy, przedstawiciele Organizatorów, członkowie rodzin biegaczy. Bieg finałowy
zaliczany jest do klasyfikacji końcowej GP.
Zasady klasyfikacji:
Klasyfikacja zawodników i zawodniczek prowadzona będzie w kategorii kobiet i mężczyzn
oraz w kategoriach wiekowych. Kobiety: do 25 lat, 26 - 35 lat oraz powyżej 35 lat.
Mężczyźni: do 25 lat, 26 – 35 lat, 36 – 50 lat oraz powyżej 50 lat. Warunkiem
sklasyfikowania jest ukończenie wszystkich biegów. Organizatorzy na podstawie uzyskanych
czasów w poszczególnych biegach sporządzać będą ranking Grand Prix. W przypadku
uzyskania jednakowego czasu o kolejności decyduje uzyskanie miejsca w Biegu Finałowym.
Nagrody:
Każdy uczestnik biegu finałowego otrzyma pamiątkowy medal. Organizatorzy zapewniają
puchary dla zwycięzców biegu finałowego (miejsca 1 do 3 w kat. Open K i M).
Organizatorzy w wyrazie uznania i podziękowania za udział w cyklu biegów GP przewidują
koszulki i medale dla wszystkich, którzy ukończą cykl biegów Grand Prix oraz bony
towarowe dla zwycięzców III Grand Prix w każdej kategorii (przewiduje się dublowanie
nagród):
• 1 miejsce – 500 zł
• 2 miejsce – 300 zł
• 3 miejsce – 200 zł
Wśród pozostałych nienagrodzonych zawodników cyklu Grand Prix rozlosowane zostaną
bony towarowe o łącznej wartości 1,000 zł oraz upominki rzeczowe.

Impreza towarzysząca:
Organizatorzy zapraszają do udziału w rajdzie na dystansie 5 km (trasa biegu) zawodników
Nordic Walking. Dla zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn przewidziane są nagrody
w postaci pucharów. Start rajdu bezpośrednio przed startem biegu. Zapisy w dniu zawodów.
Postanowienia końcowe:
Po zakończeniu biegu i rajdu Nordic Walking przewidziany jest poczęstunek dla wszystkich
jego uczestników oraz koncert Kapeli Zza Winkla. Zawodnicy zobowiązani są do
przestrzegania regulaminu biegu finałowego. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym
zakresie. Organizatorzy nie pobierają opłat startowych. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo interpretacji niniejszego regulaminu. W przypadku pytań prosimy o kontakt:
- Jakub Skrzypczak - Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu, tel. 663-722-321
- Wiesław Żołędziowski – zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Bolewicach, tel. 507 64 58 39

