BIEGOWE GRAND PRIX DZIELNIC GDAŃSKA 2022

Regulamin – ogólny
1. CEL IMPREZY
A. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności
ruchowej skierowana do całych rodzin.
B. Promocja Dzielnic Miasta Gdańska
C. Promocja partnerów Biegu.
2. ORGANIZATOR Biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańska 2022
Klub Lekkoatletyczny KL Lechia Gdańsk
Rady Dzielnic Miasta Gdańska – Orunia Górna Gdańsk Południe
3. TERMIN I MIEJSCE
A. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa poszczególnych etapów będzie
dostępna na stronie internetowej www.bieginadzielnicach.pl
B. Rodzaje biegów:







Bieg Brzdąca – 200 m
Bieg Malucha – 200 m
Bieg Dzieci Młodszych – 600 m
Bieg Dzieci Starszych – 600 m
Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska – 1000 m
Bieg Główny na 5 km ( 2 pętle po 2,5 km )

C. Dla Biegu Brzdąca, Biegu Malucha, Dzieci Młodszych, Dzieci Starszych i
Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska będzie ręczny pomiar czasu wykonany
przy wykorzystaniu programu komputerowego oraz dodatkowo za pomocą
stoperów.
D. W Biegu Głównym elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów, które
zawodnicy otrzymają przed biegiem od organizatorów.
4. UCZESTNICTWO
A. W Biegu Głównym na 5 km prawo startu mają osoby od rocznika 2005. Niższe
roczniki nie mają prawa startu w Biegu Głównym. Osoby z rocznika 2005 oraz
2004, które nie ukończyły 18 lat mogą uczestniczyć w biegu po okazaniu
zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego
uczestnika. Zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu
startowego.
B. W Biegu Brzdąca mogą uczestniczyć zawodnicy z roczników – 2022-2018 (K
i M); Biegu Malucha – 2017-2016 (K i M); Dzieci Młodsze 2015 -2013 (K –
M) - oraz Dzieci Starsze rocznik 2012 -2010 (K – M) . Warunkiem wzięcia
udziału w biegu jest podpisanie zgody na uczestnictwo w Biegu przez
prawnego opiekuna uczestnika w Biurze Zawodów.
C. W Biegach Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska mogą uczestniczyć osoby z
roczników 2009 – 2006 (K – M). Warunkiem wzięcia udziału w biegu jest
podpisanie zgody na uczestnictwo w Biegu przez prawnego opiekuna
uczestnika w Biurze Zawodów.
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D. Warunki udziału w biegach
I.
Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu tym
samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się
do ich przestrzegania.
II.
Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
niebezpieczeństwa i ryzyka wynikających z charakteru tego
wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia
oraz braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Biegu.
III.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na
zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych,
internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez
organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet
dotyczących Biegu.
IV.
Wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii
lub zapisu wideo wizerunku. Udzielenie organizatorowi licencji na
wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach
eksploatacji, w tym w szczególności:
 Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 Zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w
prasie, plakatach i bilboardach.
 Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie 5
niniejszego regulaminu.
Poddanie się weryfikacji w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
Odbieranie numerów startowych i chipów (Bieg Główny) lub numerów
startowych (Bieg Brzdąca, Bieg Malucha, Bieg Dzieci Młodszych,
Dzieci Starszych i Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska) odbywa się
dniu zawodów w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu
identyfikacyjnego ze zdjęciem (legitymacji szkolnej) lub
pełnomocnictwa uczestnika.
Zawodnik ma obowiązek stawić się na miejscu startu min. 20 min
przed rozpoczęciem biegu (z odebranym pakietem startowym).
Godziny wydawania pakietów startowych dla wszystkich kategorii
wiekowych podane są na stronie internetowej oraz na stronie FB.
W godzinach zamknięcia biura zawodów dla danych kategorii,
pakiety nie będą wydawane. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany godzin w programie.
Tylko w Biegu Brzdąca i Malucha dopuszczalne jest by rodzic biegł
z dzieckiem na trasie biegu, jednak z zastrzeżeniem, że w
klasyfikacji medalowej ujęte będą dzieci, które do mety dobiegły
samodzielnie, bez asysty rodzica. Sprawy sporne rozstrzyga
komitet organizacyjny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
minutowym.
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5. ZGŁOSZENIA
A. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie internetowej www.bieginadzielnicach.pl
B. Organizator ustala limit zapisów internetowych zawodników w każdym biegu:
I.
Bieg Brzdąca- 110 uczestników
II.
Bieg Malucha – 110 uczestników
III.
Bieg Dzieci Młodszych – 100 uczestników
IV.
Bieg Dzieci Starszych - 80 uczestników
V.
Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska – 50 uczestników
VI.
Bieg Otwarty – 250 uczestników
Uwaga !
Po zamknięciu zapisów internetowych organizator zastrzega sobie prawo do zmian w
limitach poszczególnych kategorii.
Organizator może również zmienić limity w czasie trwania zapisów o czym poinformuje
na stronie oraz na FB.

C. W momencie zapisywania dziecka na dany bieg, ważne jest by

rodzic/opiekun prawny zachował poprawność w podawaniu imienia
dziecka. Dotyczy to zapisów na każde kolejne etapy.
Przykład:
Zawodnik: Zofia Kowalska - przy kolejnym zgłoszeniu rodzic/opiekun
musi pamiętać by wpisać w formularzu zgłoszeniowym Zofia, a nie:
"Zosia", "Zośka", ponieważ system sklasyfikuje tą osobę jako dwóch
różnych zawodników, za co organizator nie odpowiada.

D. Odbieranie numerów startowych i chipów (Bieg Główny) lub numerów
startowych (Biegi Brzdąca, Malucha, Dzieci Młodszych, Dzieci Starszych i
Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska) odbywać się będą w dniu zawodów w
Biurze Zawodów na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem
(legitymacji szkolnej) lub pełnomocnictwa uczestnika.
E. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym na stronie
zapisy.domtel-sport.pl/biegowe-grand-prix-dzielnic-gdanska-gp, który będzie
otwarty do trzech dni przed imprezą do godz. 23:59
I.
BEZPŁATNIE dla biegów: Brzdąca, Malucha, Dzieci Młodszych,
Dzieci Starszych, Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
Nie
przewiduje się nowych zapisów, jeżeli limit zostanie wcześniej
wykorzystany lub jeśli zadecyduje o tym organizator.
UWAGA!
Brak odznaczenia w panelu zapisów nieobecności dziecka w dniu
imprezy oznaczać będzie na kolejnym etapie opłatę za start w
wysokości 10 zł
II.

Bieg Główny:
 pakiet BASIC - opłata wpisowa 25 zł za etap (w dniu etapu 50
zł)
Do 19.04.2022 opłata 20 zł !
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 pakiet EXTRA z kominem wielofunkcyjnym - opłata wpisowa
35 zł za etap (w dniu etapu 65 zł)
 pakiet LARGE z koszulką - opłata wpisowa 60 zł za etap (w
dniu etapu 90 zł)
 pakiet FULL z koszulką i kominem wielofunkcyjnym - opłata
wpisowa 70 zł za etap (w dniu etapu 100 zł)


III.

BEZPŁATNIE – tylko pakiet BASIC - dla mieszkańców
danej dzielnicy tj. Etap – GP Zaspa – mieszkańcy dzielnicy
Zaspa – bezpłatnie tylko do dnia zakończenie rejestracji
elektronicznej ! W dniu imprezy opłata zgodna z cennikiem.

Opłatę za start możemy wykonać od razu poprzez system dotpay
lub
na konto KL Lechia Gdańsk
Bank Millennium SA
Nr 67 1160 2202 0000 0003 4518 9133
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko+ nr etapu
(np.: Jan Kowalski, II etap)

Uwaga !
Opłaty wykonane poprzez przelew w systemie elektronicznych zapisów będą
uzupełniane raz na tydzień, a w ostatnim tygodniu zapisów co drugi dzień !
F. W przypadku wolnych numerów w danej kategorii wiekowej, prowadzone
będą zapisy w biurze zawodów:
I.

II.

BEZPŁATNIE dla biegów: Brzdąca, Malucha, Dzieci Młodszych,
Dzieci Starszych, Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
Po
zamknięciu zapisów internetowych organizator zastrzega sobie
prawo do zmian w limitach poszczególnych kategorii.
Dla Biegu Głównego opłata w dniu startu wynosić będzie:


pakiet BASIC - opłata wpisowa 50 zł

 pakiet EXTRA z kominem wielofunkcyjnym - opłata wpisowa
65 zł
 pakiet LARGE z koszulką - opłata wpisowa 90 zł
 pakiet FULL z koszulką i kominem wielofunkcyjnym - opłata
wpisowa 100 zł

Organizator
Kontakt: kontakt@bieginadzielnicach.pl, www.bieginadzielnicach.pl, www.kl-lechia.pl

BIEGOWE GRAND PRIX DZIELNIC GDAŃSKA 2022
Poprzez dokonanie rejestracji uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i
zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. KLASYFIKACJE
A. W każdym biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
I.
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
Podstawą klasyfikacji będzie kolejność na mecie z podziałem na
kobiety i mężczyzn oraz z podziałem na następujące kategorie
wiekowe:







II.







Bieg Brzdąca – kategoria rocznik 2022-2018
Bieg Malucha - kategoria rocznik 2017 -2016 (K – M)
Bieg Dzieci Młodszych - kategoria rocznik 2015-2013 (K – M)
Biegu Dzieci Starszych - kategoria rocznik 2012 -2010 (K – M)
Biegu Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.: - kategoria rocznik
2009 – 2006 (K – M)
Bieg Główny
- Klasyfikacja OPEN (K – M)
- kategoria do lat 30 roczniki 2005-1992 (K – M)
- kategoria 31-40 roczniki 1991-1982 (K – M)
- kategoria 41-50 roczniki 1981 – 1972 (K – M)
- kategoria 50+ ( roczniki powyżej 1971 K i M)

Klasyfikacja Generalna Biegowego GP Dzielnic Gdańska 2022

Bieg Brzdąca – kategoria rocznik 2022-2018
Bieg Malucha - kategoria rocznik 2017 -2016 (K – M)
Bieg Dzieci Młodszych - kategoria rocznik 2015-2013 (K – M)
Biegu Dzieci Starszych - kategoria rocznik 2012 -2010 (K – M)
Biegu Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.: - kategoria rocznik 2009 – 2006 (K –
M)
Bieg Główny
- Klasyfikacja OPEN (K – M)
- kategoria do lat 30 roczniki 2005-1992 (K – M)
- kategoria 31-40 roczniki 1991-1982 (K – M)
- kategoria 41-50 roczniki 1981 – 1972 (K – M)
- kategoria 50+ ( roczniki powyżej 1971 K i M)

Aby być sklasyfikowany w całym cyklu należy wystąpić we wszystkich etapach
odbywających się w różnych dzielnicach Gdańska
7. NAGRODY Etap
A. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymuje pamiątkowy medal + pakiet sponsorski
B. Zwycięzcy w poszczególnej klasyfikacji kobiet oraz mężczyzn we wszystkich
biegach i kategoriach otrzymają medale, puchary oraz nagrody rzeczowe lub
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bony. Pozostałe osoby na podium otrzymują medale i nagrody rzeczowe lub
bony.
C. Podczas każdego etapu odbędzie się konkurs nagród dla chętnych
zawodników.
8. NAGRODY KLASYFIKACJA GENERLANA
A. W klasyfikacji Generalnej BGPDzG wśród kobiet i mężczyzn 3 najlepsze
osoby otrzymają medale, puchary oraz upominki we wszystkich kategoriach
wiekowych.
9. FINANSOWANIE
A. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub
organizacje delegujące.
B. Uwaga !
Zgubienie lub nieoddanie chipa do biura zawodów przed zakończeniem
imprezy będzie skutkowało nałożeniem kary finansowej w wysokości 10 zł.
Kwotę pobierał będzie klub lekkoatletyczny KL Lechia Gdańsk i będzie
przekazana na ponowny zakup chipa.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
A. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
B. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od
nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie
indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia,
które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej
polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
C. Przebywanie na trasie Biegu Głównego bez ważnego numeru startowego jest
niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy
przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu
na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych
urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia
wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z
kijków typu Nordic Walking podczas biegu głównego oraz biegów dziecięcych
i młodzieżowych.
D. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje
dyskwalifikację zawodnika.
E. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu na e-mail:
kontakt@bieginadzielnicach.pl Protesty rozstrzyga Komitet Organizacyjny –
decyzje Komitetu są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.
F. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe
przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji
niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
Organizator
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