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CEL IMPREZY: Popularyzacja bieganiajako podstawowej formy rekreacji i akĘwnego

wypoczrynku rŃodzieży oraz dorosłych mieszkńców srriny CzarnaDąbrówka.

ORGAFIIZATOR: Gminne Centrum Kulfury i Bibliotek aw Czarnej Dąbrówce.

W§PÓŁORGA}IIZATOR: Szkoły Podstawowe w Czarnę Dąbrówce, Rokitach,

Nożynie, Jasieniu.

MrEJ§CE IMPREZY: Wszystkie biegi rozegrane zostaną na terenach leśnych przy

obiekcie spońowym w Czarnej Dąbrówceo ul. §łupska 26 a.

TERMINY: I- bieg 25.rc.2019 r. (piąteĘ go&.15.00, U -bieg 16.1L.2a§ r. (sobota) godz.

11.00, III - bieg (30.11 .2al9t. (sobota) go&.. 11.00, IV - bieg 2a2a f., V - bieg 2020 f., M
biegżOZa r. - dokładne terminy podane zostanąw styczniu 2020 roku.

UCZ§STNICTWO: Prawo startu posiadają:

1. Biegi młodzieżowe - zawodnicy z terenu gniny Czatna Dąbrówka
posiadający akfualne badania lekalskie.

2. Bieg główny - wszyscy chęfiri powyżej t6 lat posiadający akfuąlne
badania lękarskie.

KATEGORIE:
L Rocznik 2014 i młodsi

a) dziewczęta 100 m
b) chłopcy 100 m

II. Rocznik 2013

a} dziewczęta 300 m
b) chłopcy 300 m

IIL Rocznik}al?
a) dziewczęta 400 m
b) chłopcy 400 m

IV. Rocznik 2011

a) dziewczęta 500 m
b) chłopcy 500 m

V Rocznik 2010
a) dziewczęta 500 m
b) chłopcy 1000 m

YI. Rocznik 2009

a) dziewczęta 1000 m
b) cMopcy 1000 m
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VII. Rocznik 2008

a) dziewczęta 1000 m
b) chłopcy 1000m

YI[. Rocznik żaa7
a) dziewezęta 1000 m
b) chłopcy 1000 m

DL Rocznik 2006
a) dziewczęta 1000 m
b) chłopcy 1000m

)L Rocznik 2005

a) dziewczęta 1000 m
b)chłopcy 1000m

)tI. Bieg główny otwarty kobiet imężczyznna dystansię 6000 m (zawodnicy powyźej 16 lat).

PU§IKTACJA IIIDYWIDUALNA: I miejsce - 18 pkt., II miejsce 15 pkt., III miejsce |2 pkt.,

IVmiejsc§-1.0pkt.,Vmiejsce*9pkt.,VImiejsce-8pkt.,VIImiejsce-7pkt.,VIIImiejsce
6 pkt., IX miejsce 5 pkt., X miejsce 4 pkt., XI miejsce 3 pkt., XII miejsce 2 pkt. Ponadto każdy
zawodnik, który zEmle miejsce powyżej XII miejsca atrzymuje 1 pkt.

Zvłycięzcami Grand Prix w poszczególnych kategoriach zostają zawodnicy, Ytćrzy uzyskali
największą ilość punktów w poszczególnych biegach. W przypadku jednakowej ilości
uryskanych punktów o kolejności miejsc decyduje ilość wyżęs zajętych lokat przęz

zainteresowanych zawodników we wszystkich rozegranych biegach. Do końcowej klasyfikacji
zaliczonę zastanąnajlepsze wyniki pięciu z szęściu tozęgranych biegów.

NAGRODY: W klasyfikacji indywidualnej za zĄęcie miejsc od 1 do 6 zawodnicy otrzymują

nagrody tzęuzowę i dyplomy.

§ĘDZIOWIE: Wsrystkie biegi )OilII Edycji Grand Prix obsługują sędziowie wytypowani
przez organizatora.

DOKL}MENTACJAz Cńą dokumentację Grand Prix prowadzi organizator - GCKiB
w Czarnej Dąbrówce.

UWAGI KOŃCOWE:'Zawodnicy w biegach dziecięcych startują zkaĄzawodniką na

któręj wymięnione jest imię i nazwisko, rok urodzenia oraznanĄIa szkoty.

- Zapisy do biegu glównego przyjmowane będą w dniu zawodów.
_ tJbezpieczęrIiazawodników i badania lękarskie szkoły i kluby zńatwiĄąwe własnym

zakresię
- Otganizator zasttzegasobie prawo własnej interpretacji we wszystkich sprawach nie uję§ch
w regulaminie

za orgańzatora
Tadeusz Grąlak - specjalista ds.

sportu


