REGULAMIN
I Grand Prix Parków Wrocławskich
I. Organizator: Fundacja WROACTIV we Wrocławiu
Współorganizatorzy: Wrocławski Park Technologiczny SA
Centrum Kultury Zamek
Wrocławski Klub Biegacza Piast
II Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

Miejsca i terminy biegów zaliczanych do Grand Prix
1. Wrocławski Park Technologiczny – 17.03.2013
2. Park Złotnicki – 20.04.2013 (organizowany przez WKB Piast)
3. Park Leśnicki – 18.05.2013
4. Park Szczytnicki – 22.09.2013
5. Wrocławski Park Technologiczny – 27.10.2013

II. Cele biegu
popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji;
promowanie zdrowego stylu życia;
krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności;
integracja środowiska biegowego;
rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich
środowisk, grup wiekowych i zawodowych.

III. Klasyfikacja
W ramach cyklu prowadzona będzie klasyfikacja:

1. W kategoriach wiekowych kobiet (K-16, K-20, K-30, K-40, K-50, K-60)
2. W kategoriach wiekowych mężczyzn (M16, M-20, M-30, M-40, M-50, M-60, M-70)
na podstawie punktów przyznawanych za zajęte miejsca w 4 najlepszych biegach
według systemu: 1 miejsce – 100 punktów, 2 miejsce – 90 punktów, 3 miejsce 85
punktów, 4 miejsce 80 punktów, 5 miejsce – 75, następne miejsca o jeden punkt mniej,
nie mniej niż 1 punkt. Zwycięzcą kategorii zostanie osoba, która otrzyma najwięcej
punktów.
W przypadku zdobycia przez zawodników jednakowej ilości punktów, decydujące będą punkty
z ostatniego startu w cyklu Grand Prix.
W Grand Prix prowadzona będzie odrębna klasyfikacja:
- w kategoriach wiekowych (wymienionych powyżej) dla zawodników WKB Piast Wrocław
- w open kobiet i mężczyzn dla pracowników i najemców Wrocławskiego Parku
Technologicznego SA

IV. Nagrody
Nagrody zostaną rozdane dla trzech najlepszych osób w każdej kategorii wiekowej oraz w
dwóch dodatkowych klasyfikacjach.

V. Ustalenia końcowe
1. Podsumowanie Grand Prix odbędzie się po ukończeniu ostatniego biegu.
2. Dla wszystkich zawodników, którzy ukończą, co najmniej 4 biegi przewidziane są
okolicznościowe medale podsumowujące cykl.
3. Wszystkie biegi odbywać się będą na dystansach ok. 5-6 km.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
5. Protesty dotyczące cyklu Grand Prix można wnieść na piśmie na miejscu do Biura
Zawodów lub do Organizatora w terminie 3 dni od daty odbycia się ostatniego z Biegów w
ramach cyklu. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozstrzygane.
6. Szczegółowe zasady rozgrywania i warunki uczestnictwa w poszczególnych Biegach cyklu
Grand Prix uregulowane są w odrębnych Regulaminach tych Biegów.
7. Informacje dotyczące cyklu oraz poszczególnych Biegów można uzyskać pod adresem:
kontakt@wroactiv.pl.
8. Promocyjna opłata za cały cykl (5 biegów) wynosi 60 zł.
9. Wyniki zawodów oraz bieżąca klasyfikacja (2 dni robocze po zakończeniu poszczególnych
biegów) będą dostępne na stronach: www.wroactiv.pl, www.maratonypolskie.pl oraz
www.wkbpiast.com.
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