REGULAMIN GRAND PRIX STARGARDU
„CZTERY PORY ROKU”
EDYCJA X - 2019 ROK
BIEG DZIECI
1. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy Grand Prix Stargardu „Cztery Pory Roku”, zwanej dalej Grand Prix,
jest Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki.
2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Miasto Stargard, Powiat Stargardzki.
3. CEL I ZAŁOŻENIA
Popularyzacja aktywności fizycznej - biegania wśród młodych mieszkańców Stargardu
i Powiatu Stargardzkiego i ich rodzin, propagowanie zdrowego stylu życia, aktywne
spędzanie czasu.
4. TERMINY I MIEJSCA
Na Grand Prix składają się cztery Biegi:
BIEG WIOSNY: Teatr Letni w Parku Chrobrego- 06.04.2019 r.
BIEG LATA: Teatr Letni w Parku Chrobrego - 08.06.2019 r.
BIEG JESIENI: Teatr Letni w Parku Chrobrego - 14.09.2019 r.
BIEG ZIMY: Teatr Letni w Parku Chrobrego - 07.12.2019 r.
Start do Biegów o godzinie 9:45.
5. DYSTANS
Biegi przeprowadzone zostaną na dystansach:
600 m - 10-11 lat, roczniki 2009-2008
600 m - 12-13 lat, roczniki 2007-2006
1000 m - 14-15 lat, roczniki 2005-2004
6. KLASYFIKACJA
Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla dziewcząt i dla chłopców.
Suma punktów zdobytych w trzech najlepszych biegach wyznaczy miejsce w klasyfikacji
generalnej Grand Prix. Klasyfikacje dzieci będą prowadzone w następujących kategoriach
wiekowych:
10-11 lat, roczniki 2009-2008, dystans 600 m (dziewczynki i chłopcy)
12-13 lat roczniki 2007-2006, dystans 600 m (dziewczynki i chłopcy)
14-15 lat roczniki 2005-2004, dystans 1000 m (dziewczynki i chłopcy)
Punktacja uzależniona będzie od zajętego miejsca. Zwycięzca danej Kategorii otrzymuje
jeden punkt (1 miejsce to 1 pkt.), każdy kolejny zawodnik zdobywa o jeden punkt więcej,
w zależności od zajętego miejsca, tj. np. 4 miejsce to 4 pkt., 28 miejsce to 28 pkt.
Zapisany zawodnik, który nie ukończy danego biegu lub nie zda numerku z zajętym
miejscem, otrzyma zawsze o jeden punkt więcej niż osoba, która ostatnia dobiegła
do mety i zdała numerek.

O kolejności miejsc w klasyfikacjach generalnych Grand Prix, decyduje suma punktów
zdobytych podczas 3 najlepszych startów w poszczególnych Biegach, wyższą pozycję
w klasyfikacji generalnej zajmuje ta osoba, która wzięła udział w minimum 3 biegach
i uzbierała najmniejszą sumę punktów, w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów
przez zawodników w danej kategorii Grand Prix, wyżej sklasyfikowany zostaje ten, który
zajął wyższe miejsce w Biegu Zimy, wyniki będą dostępne na stronie www.szwla.pl
7. NAGRODY
Nagrodą dla Uczestników Grand Prix, za udział w każdym biegu, jest medal -odpowiadający
jednej z 4 pór roku. Komplet 4 medali, po złożeniu, utworzy jeden medal. Dlatego warto
wziąć udział w każdym biegu. Na zakończeniu cyklu Grand Prix zostaną wręczone puchary,
dyplomy i nagrody rzeczowe lub upominki Uczestnikom, którzy zajmą miejsca 1-3 w
klasyfikacji generalnej Grand Prix w ustalonych w pkt. 6 kategoriach
i podkategoriach, oraz dla najmłodszego i najstarszego zawodnika. Uroczyste zakończenie
Grand Prix oraz dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród „niespodzianek” odbędzie się
tuż po Biegu Zimy.
8. UCZESTNICTWO
Osoby niepełnoletnie będą dopuszczone do udziału w biegu tylko za pisemną zgodą rodzica
(lub opiekuna prawnego), którego obecność w czasie zawodów jest konieczna.
Uczestnicy Grand Prix wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu
„Czterech Pór Roku” oraz dokumentowania zawodów, każdy zawodnik ma obowiązek
zapoznać się z Regulaminem Grand Prix i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
9. ZGŁOSZENIA I SPRAWY FINANSOWE
Zapisy będą prowadzone internetowo - link będzie podawany na bieżąco na naszej stronie
internetowej http://szwla.pl/biegi/grand-prix-stargardu/
oraz w dniu zawodów przed startem w Biurze Zawodów, znajdującym się w Teatrze
Letnim Parku Chrobrego w godzinach 9:30-10:15. Zapisy internetowe będą zamknięte
na 3 dzień przed danym biegiem.
Udział w Biegu Dzieci jest bezpłatny.
Gorąco zachęcamy do zapisów internetowych.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, obowiązek ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników, podpisanie listy
startowej przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Grand Prix.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, miejsca, dystansu i godzin
poszczególnych Biegów. Wszelkie zmiany zostaną podane w stosownym czasie na naszej
stronie internetowej www.szwla.pl i na plakatach podczas Biegów nie będzie prowadzony
pomiar czasu, za rzeczy zaginione i pozostawione podczas imprezy Organizator nie
odpowiada, ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, Organizator
zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Organizator i wszystkie osoby z nim
współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody
rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną
odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania

lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację
niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego
lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody
związanej z zawodami.
Informacji dotyczących Biegów udziela:
Ewa Jaruzel - Organizator Grand Prix Dzieci
e-mail: poczta@szwla.pl

