
REGULAMIN LUBARTOWSKIEGO BIEGOWEGO

GRAND PRIX  2016

ORGANIZATORZY BIEGÓW

1. Nadleśnictwo Lubartów, ul. Gen Kleeberga 17, 21-100 Lubartów

2. Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny ''Nefryt'', ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów

3. ALWERNIA - Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny, ul Lubelska 

32, 21-100 Lubartów

KOORDYNATOR

1. ALWERNIA - Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny, ul Lubelska 

32, 21-100 Lubartów

 I. CEL

1. Popularyzacja i upowszechnienie sportu jako sposobu na aktywny wypoczynek oraz

jego prozdrowotnego wpływu na organizm

2. Promocja Miasta Lubartów

3. Integracja zawodników z całej Polski dzięki sportowej rywalizacji

4. Integracja rodzin poprzez sport

II. TERMINY

1. XXI Ogólnopolskie Biegi Lewarta - 24 kwietnia 2016r. (dystans 5 km)

2. IV Bieg „Pokój i dobro” – 18 czerwca 2016r. (dystans 10 km)

3. III Półmaraton Lubartowski „Bez granic” – 11 września 2016r.(dystans 21,095 km)

4. Bieg „BIEGAM, BO LUBIĘ LASY” – wrzesień - październik 2016r. (dystans 10 km)

III ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

1. Do  każdego  biegu  należy  się  zgłaszać  osobno  w  sposób  przewidziany  przez

organizatora danego biegu. 

2. W imprezie mogą wziąć udział tylko osoby,  które w dniu 11 września 2016r będą

miały ukończone 18 lat. 
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 IV. ZASADY PUNKTACJI

1. Warunkiem  sklasyfikowania  zawodnika  jest  wzięcie  przez  niego  udziału  we

wszystkich czterech biegach.

2. Zajęte miejsce w poszczególnych zawodach w kategorii OPEN (po eliminacji osób nie

biorących udziału w Grand Prix) odpowiada liczbie zdobytych punktów. 

3. Suma uzyskanych punktów we wszystkich biegach przez zawodnika stanowić będzie

jego końcowy wynik Grand Prix. 

4. Punkty  przyznawane  będą  za  miejsca  zajęte  w  poszczególnych  biegach,  według

systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów;

5. Zwycięzcą  zostaje  osoba  która  uzbiera  najmniejszą  liczbę  punktów,  przy

uwzględnieniu wyników z czterech najlepszych startów.

6. W przypadku tej samej ilości punktów, o zajętym miejscu decydować będzie mniejsza

liczba punktów zdobytych w III Półmaratonie Lubartowskim „Bez granic”.

7. Po drugim i trzecim biegu przeprowadzona zostanie klasyfikacja cząstkowa.

8. Klasyfikacje  oraz  bieżące  informacje  będą  publikowane  na  stronach

www.lubartowbiega.pl oraz www.alwernia.org.pl. 

V. NAGRODY

1. Podsumowanie  całego cyklu  Grand Prix nastąpi  na uroczystej  gali  w październiku

2016r.

2. Każdy zawodnik, który ukończył wszystkie biegi otrzyma pamiątkowy medal.

3. Prowadzona będzie kategoria OPEN MĘŻCZYŹNI i OPEN KOBIETY.

4. Każdy  uczestnik  Biegu  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  Regulaminem

poszczególnych biegów i do jego przestrzegania.

5. Zdobywcy  miejsc  I-III  w  klasyfikacji  OPEN  MĘŻCZYZN  I  KOBIET  otrzymają

puchary.

6. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  wprowadzenia  dodatkowych  nagród

i kategorii.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i  ponosi związane z tym

ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z

wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i  zagrożenie wypadkami,
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możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Rejestracja

w Biurze zawodów oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień

ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć

to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

2. Uczestnik  posiada  aktualne  badania  lekarskie  dopuszczające  do  startu  w

poszczególnych  biegach  lub  podpisze  własnoręcznie  oświadczenie  o  braku

przeciwwskazań do udziału w biegach.

3. Organizatorzy  zalecają  Uczestnikom wykonanie  profilaktycznych  badań  lekarskich

mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Grand Prix lub jego przerwania

bez podania powodów.

5. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  Regulaminie.

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
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