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REGULAMIN  OGÓLNY  GRAND PRIX POWIATU SZAMOTULSKIEGO W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH „CZTERY 
PORY ROKU”  - III bieg JESIEŃ 

  
 

1. Organizator - Stowarzyszenie Biegów  Ziemi Szamotulskiej, ul. A. Mickiewicza 9, 64-500 Szamotuły, 

www.szamotulywbiegu.pl, email: poczta@szamotulywbiegu.pl 

2. Współorganizator -  Powiat Szamotulski, OSIR Pniewy, Gmina Pniewy,  sponsorzy – Bank Spółdzielczy 

Duszniki,  Amica S.A. 

3. Cel: 

a) popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Powiatu  

Szamotulskiego, 

b) integracja środowisk w różnych grupach wiekowych  Powiatu Szamotulskiego, 

c) rozbudzenie potrzeby ruchu wśród najmłodszych mieszkańców Powiatu Szamotulskiego, 

d) sportowa promocja Powiatu Szamotulskiego. 

4. Terminy: 

III bieg Jesień  miejsce: Pniewy  06 września 2014 r., sobota w godzinach 13:00 – 16:00 

IV bieg Zima miejsce: Szamotuły  08 listopada 2014 r., sobota w godzinach 11:00 – 14:00 

5. Miejsce:   Biegi odbywają się na nawierzchni naturalnej (o charakterze  przełajowym). 

III bieg JESIEŃ – start i meta na Polanie „Księże Góry” w Pniewach przy ul. Konińskiej.  

Uczestnicy:  dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne oraz mieszkańcy z terenu powiatu szamotulskiego. 

6. Kategorie wiekowe i dystanse:  

- dziewczęta z roczników 2001-2003 – około 1000 m 

- chłopcy z roczników 2001-2003 – około 1000 m 

- dziewczęta z roczników 1998 - 2000 – około 1000 m 

- chłopcy z roczników 1998 - 2000 -  około 2000 m 

- dziewczęta z roczników 1995-1997 - około 1000 m 

- chłopcy z roczników 1995-1997 - około 2000 m 

- kobiety roczniki 1994 i starsze około 2000 m 

-  mężczyźni roczniki 1994 i starsi około 4000 m 

7. Klasyfikacja:  

a) W Grand Prix Powiatu Szamotulskiego  będzie prowadzona klasyfikacja w poszczególnych 

edycjach, jak również klasyfikacja ogólna. 

b) Klasyfikacja ogólna będzie prowadzona dla zawodników, którzy będą uczestniczyć w minimum 

3 edycjach. 

c) Punktacja prowadzona jest oddzielnie dla każdej kategorii. 

d) Za uczestnictwo w edycji zawodnicy otrzymują punkty według klucza: I m – 100 pkt., II m – 90 

pkt., III m – 80 pkt., IV m – 75 pkt., V m – 70 pkt., VI m- 65 pkt., VII m – 60 pkt., VIII m –55 pkt., 

IX m – 50 pkt., X m- 45 pkt., XI m – 42 pkt., XII m – 39 pkt., XIII m – 36 pkt., XIV m – 33 pkt., XV 

m – 30 pkt.; XVI – 27 pkt.; XVII m – 24 pkt.; XVIII m – 21 pkt.; XIX m – 18 pkt.; XX m – 15 pkt.; 

XXI m – 12 pkt.; XXII m – 10 pkt.; XXIII m – 8 pkt.; XXIV m – 6 pkt.; XXV m – 4 pkt.; XXVI m – 2 

pkt. ; XXVII m ……- 1 pkt. 

e) Do klasyfikacji Grand Prix będą sumowane najwyższe punkty uzyskane z trzech edycji. 

f) W przypadku równej ilości punktów decyduje miejsce uzyskane w ostatniej edycji, a jeżeli to 

nie rozstrzygnie – najlepsze miejsca w kolejnych edycjach wstecz. 

8. Nagrody: 

a) w poszczególnych edycjach zawodnicy będą nagradzani medalami za pierwsze trzy miejsca, 

b) w klasyfikacji Grand Prix pierwszych sześciu zawodników  w każdej kategorii wiekowej otrzyma 

pamiątkowe puchary, 
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c) Pozostali uczestnicy w cyklu Grand Prix otrzymają okolicznościowe dyplomy. 

d) Przewidziane są upominki dla wszystkich uczestników w klasyfikacji Grand Prix. 

 

9. Imprezy towarzyszące:  Przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych do rocznika 2004 będą 

uczestniczyć w BIEGU MALUCHA.  Każdy uczestnik imprezy towarzyszącej otrzyma każdorazowo 

okolicznościowy medal. Dla uczestników biorących udział w min. 3 edycjach przewidziano dodatkowe 

nagrody i niespodzianki. 

10. Zgłoszenia do III  biegu „JESIEŃ” w dniu 6 września 2014 roku: 

a) Szkoły / przedszkola / kluby: Każda szkoła / przedszkole / klub chcące uczestniczyć w Grand 

Prix Powiatu Szamotulskiego zgłasza do organizatora zawodników  na listach zbiorczych z 

oświadczeniem opiekuna (ów) zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1 mailowo na adres 

poczta@szamotulywbiegu.pl do dnia 5 września 2014 r.  lub poprzez formularz zgłoszenia na 

Portalu Biegacza www.biegi.szamotulywbiegu.pl  

b) Indywidualnie  do dnia 6 września 2014 r. poprzez formularz zgłoszenia na Portalu Biegacza  

www.biegi.szamotulywbiegu.pl lub, w dniu biegu  w  Biurze Zawodów (Polana „Księże Góry” 

Pniewy)  od godz.12:00. 

11. Osoby startujące w kategorii open składają oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do 

uczestnictwa w zawodach. 

12. Postanowienia końcowe:  

a) startujący w biegu mają bezwzględny obowiązek zachowania zasad fair – play podczas trwania 

biegów, 

b) biegi odbędą się bez względu na warunki pogodowe, 

c) koszty organizacji pokrywa organizator, 

d) koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy, kluby, szkoły, 

e) wszyscy uczestnicy biorą udział w biegach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas 

trwania imprezy, 

f) organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania zawodów, 

g) Komunikaty będą publikowane na stronie internetowej www.szamotulywbiegu.pl 

h) w kwestiach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, decyduje organizator biegu, 

i) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

 

         Organizator 

      Stowarzyszenie Biegów Ziemi Szamotulskiej  

 

 

Szamotuły,  23 sierpnia  2014r. 
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