III Grand Prix Gminy Międzyrzecz
w Biegach Długodystansowych
I.

Cele
 popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności
ruchowej;
 promocja gminy Międzyrzecz;
 wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu Mistrzostw Ziemi Międzyrzeckiej
w biegach ulicznych i przełajowych w 2019 roku.

II.

Organizator
 Klub Biegacza „Piast” Międzyrzecz;
 Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku.

III.

Patronat Medialny
 społecznościowy portal Ziemi Międzyrzeckiej;
 Lubuski Portal Biegowy.

IV.

Patronat Honorowy
 Burmistrz Międzyrzecza.

V.

Uczestnicy
 uczestnikiem Grand Prix Gminy Międzyrzecz w Biegach Długodystansowych może być
każdy zawodnik, który ukończył 15 lat;
 zawodnicy, którzy nie ukończyli 15 roku życia, mogą brać udział w cyklu Grand Prix
pod warunkiem złożenia pisemnej zgody przez prawnych opiekunów.

VI.

Program zawodów wchodzących w skład Grand Prix Gminy Międzyrzecz








1

III Bieg Wyzwolenia – 27.01.2019 – 8 km
XVIII Bieg po Słońce – 02.05.2019 – 9,7 km
IV Bieg Konstytucji – 03.05.2019 – 5 km
XXVIII Międzyrzecka Dziesiątka – 01.06.2019 – 10 km
XXX Maraton Sztafet – 26.07.2019 – 42,195 km 1
IV Bieg Żołnierza – 15.08.2019 – 5 km
IV Bieg Niepodległości – 11.11.2019 – 10 km

w zawodach uczestniczą reprezentacje składające się z 5 zawodników.

VII.

Punktacja w cyklu Grand Prix Gminy Międzyrzecz

 Organizator na podstawie wyników z poszczególnych biegów, sporządzać będzie
klasyfikację cyklu Grand Prix Gminy Międzyrzecz w biegach długodystansowych;
 punktacja obejmie następujące klasyfikacje:
 OPEN mężczyzn;
 OPEN kobiet;
 „międzyrzeczanin”
 „międzyrzeczanka”
 kategorie wiekowe:
Kobiety
Mężczyźni
K 15 – do 19 lat
M 15 – do 19 lat
K 20 – do 29 lat
M 20 – do 29 lat
K 30 – 30 -39 lat
M 30 – 30–39 lat
K 40 – 40 - 49 lat
M 40 – 40–49 lat
K 50 – 50 – 59 lat
M 50 – 50–59 lat
K 60 – 60 lat i powyżej M 60 – 60–69 lat
M 70 – pow. 70 lat
 dla potrzeb klasyfikacji Grand Prix Gminy Międzyrzecz, każdy zawodnik za zajęte
miejsce w poszczególnych biegach otrzymuje punkty wg następującego klucza:
1. ilość punktów w kategorii OPEN kobiet / mężczyzn przyznawana będzie
niezależnie od ilości zawodników startujących w danym biegu. Podstawowa ilość
za zwycięstwo w biegu to 100 pkt. Ilość punktów jest pomniejszana
o 1 pkt. za każde kolejne miejsce.
Przykładowe obliczenie: 1-sze miejsce – 100 pkt., 2-gie miejsce – 99 pkt.,
3-mce – 98 pkt., …., 100-ten miejsce i dalsze – 1 pkt.;
2. o końcowym miejscu w klasyfikacji OPEN kobiet, OPEN mężczyzn,
w klasyfikacjach wiekowych oraz „międzyrzeczan”, decyduje suma punktów
uzyskanych w 4 najlepszych startach zawodnika;
3. w przypadku jednakowej ilości punktów o miejscu decyduje w pierwszej
kolejności ilość zajętych wyższych miejsc, a następnie liczba zaliczonych biegów;
4. punkty do klasyfikacji Grand Prix zaliczane będą na podstawie komunikatów
końcowych z biegów głównych;
5. przyznawanie punktów w kategoriach wiekowych oraz „międzyrzeczanin” /
”międzyrzeczanka”: 1-sze miejsce – 25 pkt., 2-gie miejsce – 24 pkt.,
3-cie miejsce – 23 pkt., ..., 25-te miejsce i dalsze – 1 pkt.;
6. za uczestnictwo w Maratonie Sztafet, każdemu startującemu punkty przyznane
zostaną na podstawie uczestnictwa w zawodach, tzn. 40 pkt.
w kategorii OPEN kobiet / mężczyzn oraz odpowiednio 10 pkt. w kategorii
wiekowej.

VIII. Nagrody i wyróżnienia
 zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacjach OPEN otrzymają
puchary, pamiątkowe dyplomy i upominki od sponsorów;
 zdobywcy trzech pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają
puchary i pamiątkowe dyplomy;
 w kategorii „międzyrzeczanin” / ”międzyrzeczanka” – zdobywcy trzech pierwszych
miejsc otrzymają puchary i pamiątkowe dyplomy;
 wyróżnienia w formie pucharów i dyplomów otrzymają wyłącznie zawodnicy, którzy
ukończą co najmniej cztery biegi objętych klasyfikacją Grand Prix;
 wyróżnienia zdobywców pierwszych miejsc w kategoriach OPEN kobiet / mężczyzn
nie dublują się z najlepszymi zawodnikami w kategoriach wiekowych. Przykładowo
zdobywca I-go miejsca w kategorii OPEN mężczyzn – nie otrzymuje wyróżnienia
w kategorii wiekowej;
 kategoria „międzyrzeczanin” / „międzyrzeczanka” jest kategorią dodatkową – najlepsi
zawodnicy w tej kategorii otrzymują wyróżnienia bez względu na zajęte miejsca
w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych;
 zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 4 biegi objęte rankingiem, wezmą udział
w losowaniu upominków od sponsorów.

IX.

Inne
 interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora;
 protesty dotyczące cyklu Grand Prix Gminy Międzyrzecz w Biegach
Długodystansowych należy składać na piśmie do siedziby MOSIW na adres:
os. Kasztelańskie 8A 66-300 Międzyrzecz lub elektronicznie na adres email
admin@kb-piast.pl w terminie 7 dni od daty odbycia się ostatniego
z biegów w ramach cyklu Grand Prix Gminy Międzyrzecz;
 protesty wniesione po tym terminie, nie będą rozstrzygane merytorycznie jako
wniesione po terminie;
 szczegółowe zasady rozgrywania i warunki uczestnictwa w poszczególnych biegach
wchodzących w skład cyklu Grand Prix Gminy Międzyrzecz, uregulowane zostaną
w odrębnych Regulaminach do każdego z tych biegów;
 każdy zawodnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich
usunięcia;
 informacje dotyczące cyklu Grand Prix Gminy Międzyrzecz oraz poszczególnych
biegów można uzyskać pod nr tel. 508 177 330 – Tomasz KAZIMIERCZAK (KB Piast)
oraz 795 000 772 – Arkadiusz ŻYŁA (MOSiW);
 wyniki poszczególnych zawodów oraz klasyfikacje Grand Prix Gminy Międzyrzecz
dostępne będą na stronie www.kb-piast.pl

ORGANIZATORZY

