
 

REGULAMIN GRAND PRIX 
WOJEWÓDZTWA  

KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2018 
 

 
I. Organizatorzy:  

 
Stowarzyszenie Zdrowo Zabiegani, Sejmik Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, 
Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”. 
 

II. Miejsca i terminy biegów zaliczonych do Grand Prix Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego: 

1. Inauguracja Grand Prix 
III Bieg Wiosenny, Barbarka, Toruo 

10 km 24 marca 2018 

2. XXV Jubileuszowe Biegi Żnioskie, Żnin 10 km 8 kwietnia 2018 

3. V Bieg Rycerski, Świecie 10 km 12 maja 2018 

4. V Memoriał im. Czesława Wasielewskiego, 
Brześd Kujawski 

10 km 26 maja 2018 

5. IV Lisewski Bieg Jaszczurczy, Lisewo 10 km 2 czerwca 2018 

6. III Bieg Nowalijkowy, Kruszwica 10 km 8 lipca 2018 

7. Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek, 
Ciechocinek 

10/21 km 26 sierpnia 2018 

8. XIV Rypioski Bieg po Zdrowie Doliną 
Rypienicy, Rypin 

10 km 8 września 2018 

9. IV Lipnowski Bieg Uliczny, Lipno 10/21 km 23 września 2018 

10. V Anwil Półmaraton Włocławek, 
Włocławek 

10/21 km 6 października 
2018 

11. IX Bieg św. Huberta, Tuchola 15 km 27 października 
2018 

12. Finał Grand Prix 
XXIV Bieg im. Rodziny Milewskich, 

Gniewkowo 

10 km 4 lub 18 listopada 
2018 

 



Zawodnicy, którzy ukooczyli cykl Grand Prix Województwa Kujawsko –
Pomorskiego w roku 2017 lub w roku 2016 mają prawo do zniżki 5 zł, 
zawodnicy, którzy ukooczyli 2 ostatnie cykle 2016 i 2017 mają prawo do 
zniżki 10 zł we wszystkich biegach zaliczonych do cyklu 2018. 
 
1. Z przyczyn niezależnych od organizatorów GP, istnieje możliwośd, iż 

podane terminy biegów ulegną zmianie. 
2. W przypadku nałożenia się terminów lub odwołania jakiegoś biegu, 

pozostałe przepisy regulaminu obowiązują bez zmian. 
 
III. Klasyfikacje: 

 
1. Organizatorzy na podstawie uzyskanych czasów w poszczególnych 

biegach będą sporządzad ranking Grand Prix. W rankingu znajdą się 
biegacze, którzy ukooczyli co najmniej połowę dotychczasowych biegów. 
Ranking sukcesywnie będzie zamieszczany na 

 www.zdrowozabiegani.pl  

 www.grandprix.kujawsko-pomorskie.pl  

 www.facebook.com/grandprix.kuj.pom 
 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na tych stronach imienia, 
nazwiska, roku urodzenia bądź kategorii wiekowej oraz 
nazwy drużyny dla potrzeb tworzenia rankingów.  

3. W Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego będą klasyfikowani 
zawodnicy i zawodniczki posiadający polskie obywatelstwo.  

4. Zawodnicy dokonują jednorazowej rejestracji pod adresem 
https://zapisy.sts-timing.pl/255 aby uzyskad swój indywidualny numer 
ID. Indywidualny numer ID będzie niezbędny przy zapisach do biegów 
zaliczonych do cyklu GP.  

5. Prowadzone będą następujące klasyfikacje: 
 

 Kategoria OPEN: kobiet i mężczyzn 

 Kategorie wiekowe: M18, M30, M40 M50, M60, M70, K18, K30, K40, 
K50, K60, K70 

 Kategoria drużynowa 

 Kategoria rodzinna 
 
IV. Zasady klasyfikacji: 
 

http://www.zdrowozabiegani.pl/
http://www.grand-prix-biegi.pl/panel_adm/www.grandprix.kujawsko-pomorskie.pl
http://www.grand-prix-biegi.pl/panel_adm/www.facebook.com/grandprix.kuj.pom
https://zapisy.sts-timing.pl/255


1. W klasyfikacji uwzględnia się wszystkie przeprowadzone biegi. W 
poniższych biegach wybór dystansu należy do zawodnika:  
- Lipnowski Bieg Uliczny 
- Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek 
- Anwil Półmaraton Włocławek 
 

2. Warunkiem sklasyfikowania jest ukooczenie minimum 7 biegów w tym 
biegu finałowego. 

3. W klasyfikacji liczy się suma 6 najlepszych czasów uzyskanych w 
zawodach cyklu i czasu biegu finałowego. 

4. Żeby zapewnid porównywalnośd wynikową – czas dystansu 10 km będzie 
liczony zgodnie ze wskazaniem zegara, czas dystansu półmaratonu 
będzie podzielony przez 2,3, czas 15 km będzie dzielony przez 1,6.  

5. W przypadku uzyskania jednakowego czasu łącznego decyduje najlepszy 
uzyskany czas, jeśli i te są takie same, to kolejny itd. 

6. W przypadku nie ukooczenia biegu finałowego, przy ukooczeniu co 
najmniej 7 innych biegów zaliczonych do cyklu GP 2017, uznaje się, że 
zawodnik ukooczył cykl i ma prawo do zniżek, jednakże nie przysługuje 
mu prawo do nagród. Zostanie sklasyfikowany za uczestnikami biegu 
finałowego. 
 
 

V. Kategoria drużynowa 
 

1. W kategorii drużynowej będą sklasyfikowane drużyny, których co 
najmniej 4 zawodników (w tym co najmniej jedna kobieta i jeden 
mężczyzna) ukooczy cykl. Klasyfikacja będzie tworzona na podstawie 
sumy czasów najlepszych 4 zawodników drużyny (w tym co najmniej 
jednej kobiety i jednego mężczyzny) w 7 biegach w tym biegu finałowym. 

2. Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może byd formalna lub 
nieformalna grupa osób reprezentująca miasto, klub sportowy, 
stowarzyszenie, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp., po akceptacji 
charakteru i nazwy przez organizatora.  

3. Drużynę do rywalizacji zgłasza mailowo kapitan (na adres: 
stowarzyszenie.zdrowozabiegani@gmail.com), wpisując w tytule 
wiadomości:  "Klasyfikacja drużynowa" w terminie do 3 czerwca 2018 
roku. Po zaakceptowaniu drużyny przez organizatorów GP drużyna jest 
klasyfikowana w cyklu.  

4. W trakcie trwania cyklu zawodnik nie może zmieniad drużyny. Za drużynę 
odpowiedzialny jest kapitan, który jako jedyny: decyduje o 



przynależności do drużyny i kontaktuje się z organizatorem w sprawach 
drużyny. Jeden zawodnik może reprezentowad w cyklu tylko jedną 
drużynę.  

5. Wszystkie wyniki będą również podawane w przeliczeniu na dystans 10 
km. 

 
VI. Kategoria rodzinna 

1. W kategorii rodzinnej będą sklasyfikowane „rodziny”, które zawierają co 
najmniej 2 zawodników będących sklasyfikowanymi zgodnie z punktem 
VI.2 Zasady i klasyfikacje 

2. „Rodzinę” do rywalizacji zgłasza mailowo jeden z zawodników (na adres: 
stowarzyszenie.zdrowozabiegani@gmail.com), wpisując w tytule 
wiadomości:  "Klasyfikacja rodzinna" w terminie do 3 czerwca 2018 
roku. 

3. Za rodzinę uważa się matkę, ojca, babcię, dziadka, braci i siostry oraz 
żonę lub męża, synów i córki, wnuki i wnuczki zawodnika zgłaszającego. 

4. Wynik „rodziny” to średnia uzyskanych przez nią czasów. 
5. Biegacz mężczyzna, który ma 35 lat lub mniej (liczone zgodnie z rokiem 

kalendarzowym) i jest jednym z dwóch członków rodziny zgłoszonych w 
pierwszej kolejności, otrzymuje w klasyfikacji wynik zgodny z ogólnymi 
zasadami cyklu. 

6. Za każdy rok życia zawodnika powyżej 35 lat od jego wyniku odejmuje się 
15 sekund. 

7. Jeśli w „rodzinie” jest kobieta od średniej jej czasu odejmuje się 7 minut. 
8. Każdej dodatkowej osobie (ponad 2 biegaczy) w „rodzinie” przyznaje się 

dodatkowe 3 minuty bonifikaty. 

 
VII. Nagrody: 

 
1. Wszyscy uczestnicy zawodów, którzy ukooczyli bieg finałowy otrzymają 

pamiątkowe medale. Wszyscy zawodnicy, którzy ukooczą cykl otrzymają 
zniżki przy opłatach za zawody przyszłorocznego GP oraz okolicznościowe 
koszulki biegowe. 

2. Wszyscy nagradzani zawodnicy otrzymają puchary.  
3. Nagrodzeni otrzymają nagrody o łącznej wartości netto: 

  
Kategoria kobiet: 
I miejsce – 1 000,00 zł 
II miejsce – 800,00 zł 



III miejsce – 700,00 zł 
IV miejsce – 600,00 zł 
V miejsce – 500,00 zł 
VI miejsce – 400,00 zł 
VII miejsce – 350,00 zł 
VIII miejsce – 300,00 zł 
IX miejsce – 250,00 zł 
X miejsce – 200,00 zł 
 
Kategoria mężczyzn: 
 I miejsce – 1 000,00 zł  
II miejsce – 900,00 zł 
III miejsce – 800,00 zł  
IV miejsce – 750,00 zł  
V miejsce – 700,00 zł  
VI miejsce – 650,00 zł 
VII miejsce – 600,00 zł 
VIII miejsce – 550,00 zł 
IX miejsce  – 500,00 zł 
X miejsce –  450,00 zł 
XI miejsce – 400,00 zł 
XII miejsce – 350,00 zł 
XIII miejsce – 300,00 zł 
XIV miejsce – 250,00 zł 
XV miejsce – 200,00 zł 
 
Kategorie wiekowe (M18, M30, M40, M50, M60, M70, K18, K30, K40, K50, K60, 
K70): 
 
I miejsce – 150,00 zł 
II miejsce – 100,00 zł 
III miejsce – 50,00 zł 
  
Kategoria drużynowa: 
I miejsce – 2 500,00 zł (4 nagrody po 625,00 zł) 
II miejsce – 2 000,00 zł (4 nagrody po 500,00 zł) 
III miejsce – 1 500,00 zł (4 nagrody po 375,00 zł) 
IV miejsce – 1 000,00 zł (4 nagrody po 250,00 zł) 
V miejsce – 500,00 zł (4 nagrody po 125 zł) 
 



Kategoria rodzinna 
Cenne nagrody rzeczowe 
 

VIII. Pozostałe postanowienia 
1. Przyjmuje się zasadę, że nagrody od organizatora dla najlepszych 

sportowców nie mogą się dublowad. Nie dotyczy to kategorii 
drużynowej. 

2. Ogłoszenie wyników Grand Prix i wręczenie nagród oraz medali odbędzie 
się podczas Biegu im. Rodziny Milewskich w Gniewkowie. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku 
w celu promocji Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
dokumentowania zawodów.  

4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do 
nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęd, materiałów filmowych, 
wywiadów i nagrao przedstawiających uczestników, które mogą byd 
bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, 
katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony 
internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie 
Uczestnik zgadza się na możliwośd zmian, modyfikacji i skrótów 
związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik 
oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia 
jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym 
punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie 
wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji 
Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

5. Termin zgłaszania nieprawidłowości w klasyfikacji mija 7 dni od dnia jej 
opublikowania. Zgłaszana nieprawidłowośd dotyczyd może wyłącznie 
biegu, o którego wynik klasyfikacja została zaktualizowana.   

6. W sprawach spornych i nieuregulowanych przepisami niniejszego 
regulaminu, ostateczny głos rozstrzygający należy do organizatorów. 

 


