3XZ GRAND PRIX POWIATU ZĄBKOWICKIEGO
BIEG NA 10 KM
REGULAMIN CYKLU GRAND PRIX
I. Organizatorzy
1. Gmina Ziębice, Gmina Złoty Stok, Gmina Ząbkowice Śląskie, Powiat Ząbkowicki,
Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein.
II. Miejsca i terminy biegów zaliczanych do 3XZ Grand Prix Powiatu Ząbkowickiego
1. 25.06.2017 r. – Ziębice
23.09.2017 r. – Złoty Stok
22.10.2017 r. – Ząbkowice Śląskie .
2. Trasy nie posiadają atestu PZLA
III. Cele imprezy
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Powiatu
Ząbkowickiego.
2. Promocja Gminy Ziębice, Gminy Złoty Stok i Gminy Ząbkowice Śląskie.
3. Promocja Powiatu Ząbkowickiego z podkreśleniem atrakcyjności i różnorodności
tras biegowych.
4. Organizacja czasu wolnego uczestników zawodów.
5. Zachęcanie mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego do uprawiania sportu.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
7. Zaangażowanie lokalnych społeczności gmin w działania związane ze sportem.
8. Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych i młodzieży.
9. Umożliwienie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny.
10. Aktywizacja mieszkańców powiatu do sportowego spędzania czasu.
11. Integracja rodzin poprzez wspólny udział w zawodach.
12. Poprawianie samopoczucia, wzbudzanie pozytywnych emocji podczas sportowej
rywalizacji.
13. Wprowadzenie do gminnych i powiatowego kalendarza imprez – cyklicznej imprezy
biegowej.
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IV. Uczestnictwo i zgłoszenia
1. Limit zawodników wynosi 300 osób (w każdym z biegów) - zapisanych
i opłaconych.
2. Do każdego biegu z cyklu 3xZ Grand Prix Powiatu Ząbkowickiego zapisy odbywać
się będą osobno. Zapisując się i startując w powyższych biegach automatycznie
jest się branym pod uwagę w klasyfikacji Grand Prix.
3. Bieg ma charakter otwarty. Prawo startu w biegu mają osoby, które ukończyły 18
lat.
4. Prawo startu mają również osoby, ukończą 16 lat, pod warunkiem zarejestrowania
takiej osoby przez opiekuna prawnego wraz okazaniem zgody na uczestnictwo w
biegu, podpisanej przez opiekuna prawnego.
5. Warunkiem uczestniczenia jest dokonanie opłat określonych w regulaminie.
6. Zgłoszenia uczestnictwa w biegu przyjmowane są: na stronie internetowej
www.ultimasport.pl lub w dniu zawodów – w Biurze Zawodów, w przypadku wolnych
miejsc.
7. Lista osób, które dokonały zapisów będzie dostępna na stronie internetowej
www.ultimasport.pl.
8. Warunkiem klasyfikacji czasowej w biegu jest rejestracja zawodnika w Biurze
Zawodów, odbiór numeru startowego zawierającego chip umożliwiający pomiar
czasu.
V. Numer startowy
a) Ten sam chip i numer startowy obowiązują zawodnika na wszystkich edycjach
3xZ Grand Prix Powiatu Ząbkowickiego w Ziębicach, Złotym Stoku
i Ząbkowicach Śląskich.
b) Numery startowe będą wyposażone w chipa pomiarowego. Numer przydzielony
zawodnikowi przed jego pierwszym startem będzie jego numerem do końca cyklu.
Numeru startowego nie zdajemy organizatorowi po biegu. Należy dbać o numer
startowy, bo będzie posługiwać się nim przez cały cykl. Numery startowe należy
przymocować z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczne podczas przekraczania
mety. Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.
c) Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych, które posiadają chipa
pomiarowego. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na mecie będzie powodować
dyskwalifikację.
d) W przypadku zgubienia lub zniszczenia numeru należy poinformować o tym fakcie
organizatora.
e) Pod karą dyskwalifikacji zabrania się przekazywania swojego numeru
startowego innym osobom.
f) Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w biurze
zawodów dokumentu potwierdzającego tożsamość.
g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających
numer startowy.
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VI. Pakiet startowy.
a) Numer startowy z chipem pomiarowym;
b) Medal okolicznościowy dla każdego zawodnika, który ukończy bieg;
c) Posiłek regeneracyjny na mecie.
.
VII.

Klasyfikacja końcowa

1. Podczas 3xZ Grand Prix Powiatu Ząbkowickiego prowadzone będą następujące
klasyfikacje:
a) OPEN kobiet i mężczyzn,
b) wiekowe kobiet i mężczyzn:
K16, K20, K30, K40, K50, K60, K70,
M16, M20, M30, M40, M50, M60, M70.
2. Klasyfikacje wymienione w pkt. 1a i 1b nie dublują się.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość stworzenia dodatkowych odrębnych
klasyfikacji.
4. Organizator na podstawie uzyskanych czasów netto w poszczególnych biegach
w Ziębicach, Złotym Stoku i Ząbkowicach Śląskich będzie sporządzał ranking klasyfikację generalną 3xZ Grand Prix Powiatu Ząbkowickiego. Ranking będzie
zamieszczany na stronie internetowej www.ultimasport.pl, oraz Organizatorów.
5. Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji generalnej 3xZ Grand Prix Powiatu
Ząbkowickiego jest ukończenie 3 biegów: w Ziębicach, Złotym Stoku i Ząbkowicach
Śląskich. Klasyfikację tworzy suma trzech czasów z każdego biegu. W przypadku
uzyskania jednakowego czasu ogólnego (dokładność co do 1 sekundy) o kolejności
decyduje uzyskane miejsce w ostatniej finałowej edycji 3xZ Grand Prix Powiatu
Ząbkowickiego.
VIII.

Nagrody

1. Trzy pierwsze osoby we wszystkich kategoriach:
- OPEN kobiet i mężczyzn,
- wiekowe kobiet i mężczyzn:
K16, K20, K30, K40, K50, K60, K70,
M16, M20, M30, M40, M50, M60, M70 - otrzymają puchary.
2. Za udział w całym cyklu 3xZ Grand Prix Powiatu Ząbkowickiego najlepsi
zawodnicy i zawodniczki wg wyników w klasyfikacji generalnej w kategorii OPEN
otrzymają:
- za I miejsce – 700 zł
- za II miejsce – 500 zł
- za III miejsce – 300 zł
3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą każdy bieg z cyklu 3xZ Grand Prix Powiatu
Ząbkowickiego bieg otrzymają pamiątkowe, specjalnie przygotowane na tą okazję
medale.
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4. Podsumowanie całego cyklu 3xZ Grand Prix Powiatu Ząbkowickiego, ogłoszenie
wyników w klasyfikacji generalnej i wręczenie nagród pieniężnych, o których mowa
w pkt. 2 odbędzie się 22 października 2017 roku po zakończeniu trzeciego biegu
w Ząbkowicach Śląskich.
IX. Postanowienia końcowe
Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
Startujących obowiązuje odpowiedni do warunków ubiór i obuwie sportowe.
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zawodów noclegu.
Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi
związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w każdym z biegów cyklu
Grand Prix wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w
tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. W przypadku
zawodników niepełnoletnich – startują oni na odpowiedzialność rodziców lub
prawnych opiekunów - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
5. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków obciąża Organizatorów.
6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub
całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
7. Organizator nie odpowiada za przedmioty będące własnością uczestników,
pozostawione w strefie startu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
8. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani.
9. Organizator każdego biegu z cyklu Grand Prix jest obowiązany do zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom
uczestniczącym w zawodach.
10. Każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Organizatorów swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r., poz. 1182).
11. Organizatorzy zastrzegają sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z uczestnikami wywiadów, wykonywania zdjęć i/lub filmowania,
wykorzystywania wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub
związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także
możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz
na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizatorzy
zastrzegają 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. Uczestnik
oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia
jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie,
1.
2.
3.
4.
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udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, wizerunku,
informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji biegu.
12. Organizatorzy mają prawo nie przyjęcia zgłoszenia Uczestnika bez podania
przyczyny.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
14. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.
15. Każdy zawodnik, dokonując zapisu na stronie biegu potwierdza, że zapoznał się
z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez
podania powodów.
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