REGULAMIN GRAND PRIX PAŁUK 2022
I. Organizatorzy i współorganizatorzy
1. Organizatorem Grand Prix Pałuk jest Powiat Żniński.
2. Współorganizatorami Grand Prix Pałuk są: Żniński Klub Biegacza 1992, Uczniowski Klub Sportowy
„Dragon” w Janowcu Wielkopolskim, Łabiszyński Dom Kultury, Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy,
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
3. Partnerem głównym Grand Prix Pałuk jest Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie.
II. Miejsca i terminy biegów zaliczanych do Grand Prix Pałuk
1. Lista biegów zaliczanych do Grand Prix Pałuk
Lp.
Nazwa zawodów
1. XXXII Bieg im. Tomasz Hopfera
2. XXIX Biegi Żnińskie
3. V Łabiszyński Bieg Świętojański
4. XIV Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroszyka
5. III Miodowy Festiwal Biegowy (bieg finałowy)

Miejsce
Janowiec Wlkp.
Żnin
Łabiszyn
Gąsawa
Barcin

Dystans
10 km
10 km
5 km
10 km
10 km

Termin
23.04.2022
01.05.2022
26.06.2022
30.07.2022
10.09.2022

2. Z przyczyn niezależnych od Organizatora i Współorganizatorów Grand Prix Pałuk, istnieje możliwość,
zmiany terminu biegów.
3. W przypadku nałożenia się terminów lub odwołania jakiegoś biegu, pozostałe przepisy regulaminu
obowiązują bez zmian.
III. Klasyfikacje
1. Organizator na podstawie uzyskanych od Współorganizatorów czasów w poszczególnych biegach będzie
sporządzać ranking Grand Prix Pałuk. W rankingu znajdą się zawodnicy, którzy ukończyli co najmniej 4 z
5 biegów wchodzących w skład Grand Prix Pałuk. Ranking sukcesywnie będzie zamieszczany na
www.znin.pl, www.facebook.com/powiatzninskioficjalnyprofil oraz www.facebook.pl/grandprixpaluk.
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 Pałuk będą klasyfikowani zawodnicy i zawodniczki będący mieszkańcami Powiatu
Żnińskiego.
4. W rankingu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1) Kategoria OPEN: kobiet i mężczyzn
2) Kategorie wiekowe: M16-19, M20-29, M30-39, M40-49, M50-59, M60-69, M70+
K16-19, K20-29, K30-39, K40-49, K50-59, K60-69, K70+
3) Kategoria drużynowa.
IV. Zasady klasyfikacji – kategorie indywidualne
1. W klasyfikacji uwzględnia się wszystkie przeprowadzone biegi.
2. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum 4 biegów. W klasyfikacji liczy się suma 4

1

najlepszych czasów uzyskanych w zawodach cyklu.
3. W celu zapewnienia porównywalności wynikowej - czas dystansu 10 km będzie liczony zgodnie ze
wskazaniem zegara, natomiast czas dystansu 5 km będzie pomnożony przez współczynnik 2,2.
4. W przypadku uzyskania jednakowego czasu łącznego o końcowym rezultacie decyduje najlepszy uzyskany
czas spośród biegów, jeśli i te są takie same, to kolejny itd.
5. Zwycięzcą klasyfikacji Kategorii Open kobiet i mężczyzn oraz Kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn jest
zawodnik, który uzyska najlepszy czas na podstawie sumy najlepszych swoich czasów z min. 4 biegów
zaliczanych do Grand Prix Pałuk
V. Zasady klasyfikacji – kategoria drużynowa
1. W kategorii drużynowej będą sklasyfikowane drużyny, których co najmniej 5 zawodników (w tym co
najmniej jedna kobieta i jeden mężczyzna) ukończy cykl.
2. Klasyfikacja będzie tworzona na podstawie sumy czasów najlepszych 5 zawodników drużyny (w tym co
najmniej jednej kobiety i jednego mężczyzny) w 4 biegach.
3. Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa osób
reprezentująca miasto, klub sportowy, stowarzyszenie, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp.
4. Drużynę do rywalizacji zgłasza e-mailowo kapitan (na adres grandprixpaluk@znin.pl), wpisując w tytule
wiadomości: "Klasyfikacja drużynowa Grand Prix Pałuk 2022" w terminie do 31 marca 2022 roku. Po
zaakceptowaniu drużyny przez Organizatora Grand Prix Pałuk drużyna jest klasyfikowana w cyklu.
5. W trakcie trwania cyklu zawodnik nie może zmieniać 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 reprezentować w cyklu tylko jedną drużynę.
6. Wszystkie wyniki będą również podawane w przeliczeniu na dystans 10 km.
VI. Nagrody
1. Zawodnicy w klasyfikacji kategorii Open kobiet i mężczyzn za miejsca I-III otrzymają na koniec cyklu Grand
Prix Pałuk pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe o wartości 800 zł, 500 zł i 300 zł.
2. Zawodnicy z miejsc I-III w klasyfikacji kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacji drużynowej
otrzymują pamiątkowe puchary i medale.
3. Klasyfikacja Kategorii Open kobiet i mężczyzn nie dubluje się z klasyfikacją Kategorii wiekowych kobiet i
mężczyzn, co oznacza, że zawodnik nagrodzony w klasyfikacji Kategorii Open nie otrzymuje nagrody w
swojej klasyfikacji Kategorii wiekowej.
VII. Pozostałe postanowienia
1. Ogłoszenie wyników Grand Prix Pałuk i wręczenie pucharów oraz nagród odbędzie się podczas wydarzenia
Barcin Biega.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora
oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Grand Prix Pałuk oraz dokumentowania zawodów.
4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą
być 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 możliwość 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 bez powiadomienia wypowiedzi i informacji,
bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Grand Prix Pałuk.
5. Termin zgłaszania nieprawidłowości w klasyfikacji mija 7 dni od dnia jej opublikowania. Zgłaszana
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nieprawidłowość dotyczyć może wyłącznie biegu, o którego wynik klasyfikacja została zaktualizowana.
6. W sprawach spornych i nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu, ostateczny głos
rozstrzygający należy do Organizatora.
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