
V Grand Prix Zabieganych 2015 - REGULAMIN 

 

I. Organizator 

Zarząd Stowarzyszenia Klub Ludzi Aktywnych „ZABIEGANI” Częstochowa 

 

II. Cel imprezy. 

Celem Grand Prix jest popularyzowanie imprez biegowych oraz nordic walking 

w Częstochowie i najbliższych okolicach, zachęcenie do aktywnego, zdrowego i 

sportowego trybu życia, promowanie naszego miasta i regionu poprzez udział 

w imprezach rekreacyjno-sportowych na dystansach od 3km do max. 15km 

 

III. Imprezy. 

W cykl Grand Prix 2015 wchodzą następujące zawody: 

A/ BIEGI: dokładniejsze terminy do ustalenia – marzec/kwiecień 2015. 

1.Bieg Zajączkowski - 10km – maj 2015 – pierwszy weekend {ulica+przełaj} 

2.Pętla Rudnicka - 13,5km – maj 2015 – trzeci lub czwarty weekend {ulica} 

3.Bieg Krzepkich - 10km – czerwiec 2015 – pierwszy weekend {ulica} 

4.Kłobucki Bieg Leśny - 11km – 14.06.2015 - {przełaj} 

5.Dobrodzieńska Dycha  - 10km – lipiec 2015 – 3 weekend {ulica} 

6.Pozytywny Bieg Szarlejka -10km – sierpień 2015  - 2 weekend {przełaj} 

7. Przełajowa Ósemka – 8 km – 30.08.2015 

8. Trzeźwościowy Bieg - Parzymiechy - 10km – przełom września/października 

2015 (ostatni weekend września/pierwszy weekend października -{ulica} 

 

oraz 

B/ IMPREZY NORDIC WALKING: dokładniejsze terminy do ustalenia – 

marzec/kwiecień 2015.  

1. Koszwice (NW) – 7 km – czerwiec 2015 – trzeci weekend 

2. Pozytywny Bieg Szarlejka (NW) -5km – sierpień 2015  - 2 weekend  

3. Przełajowa Ósemka (NW) – 8 km – 30.08.2015 

4. Puchar Jurajski Częstochowa (NW) – 6 km – wrzesień 2015 – pierwszy 

weekend 

5. Trzeźwościowy Bieg – Parzymiechy (NW) – 5 km – przełom 

września/października 2015 (ostatni weekend września/pierwszy weekend 

października 



 

Przedstawione imprezy/terminy są imprezami/terminami wstępnymi i mogą 

jeszcze ulec zmianie, o czym organizatorzy niezwłocznie poinformują po 

uzyskaniu wiarygodnej informacji. W przypadku odwołania zawodów 

wchodzących w skład Grand Prix organizator wskaże imprezę zastępczą o czym 

poinformuje na forum Klubu: co najmniej na 20 dni przed terminem nowej 

imprezy lub zmniejszy ilość imprez cyklu Grand Prix 2015. 

Jeżeli termin 2 imprez cyklu będzie się pokrywał - uczestnik Grand Prix może 

dokonać wyboru imprezy wg własnych kryteriów w subiektywnym odczuciu 

korzystniejszego dla siebie biegu. 

 

IV. Klasyfikacje; 

OPEN: 2 osobne (Mężczyzn i Kobiet) dla biegów i imprez NW 

Do klasyfikacji końcowej zaliczane będą wyniki z wszystkich zawodów. 

Sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą przynajmniej jeden bieg lub 

marsz NW. 

Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja generalna wśród Kobiet (K) i 

Mężczyzn (M). 

Dodatkowo prowadzone będą klasyfikacje w trzech kategoriach wiekowych 

kobiet i mężczyzn. 

K/M 35 (roczniki 1999-1980) 

K/M 49 (roczniki 1979-1966) 

K/M 50+ (1965 i starsi) 

 

V. Punktacja 

Punkty będą przyznawane w zależności od zajętego miejsca w klasyfikacji 

generalnej K i M (tzw. OPEN) oraz liczby uczestników sklasyfikowanych w 

klasyfikacji generalnej zgodnie z Tablicą - która stanowi załącznik do 

regulaminu. 

Punktacja w zależności od procentowego przedziału za zajęte miejsce 

w stosunku do ilości sklasyfikowanych w klasyfikacji generalnej 

Kobiet i Mężczyzn (tzw. OPEN). Tak jak w poprzednich latach. 

 

VI. Ogłoszenie wyników i nagrody 

1. Podsumowanie i udekorowanie zwycięzców odbędzie się po zakończeniu 

cyklu - data zostanie określona w terminie późniejszym - najpóźniej do końca 

lutego 2016 r. 



2. Nagrody dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej (OPEN) Kobiet i Mężczyzn 

za miejsce I puchar (statuetka) + ewentualnie nagroda rzeczowa – w zależności 

od kondycji finansowej Klubu. 

Dla zwycięzców w kategoriach wiekowych za miejsce I puchar (statuetka) + 

ewentualnie nagroda rzeczowa – w zależności od kondycji finansowej Klubu. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Zawodników, którzy biorą udział w Grand Prix, obowiązują szczegółowe 

regulaminy poszczególnych biegów i marszów NW. 

2. Za udział w GP nie jest pobierana dodatkowa opłata wpisowa. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. 

4.Wszelkie kwestie sporne lub niesprecyzowane powyższym regulaminem, 

rozstrzyga organizator cyklu Grand Prix - Zarząd KLA Zabiegani, a w jego imieniu 

Koordynator cyklu Grand Prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do pkt. V do regulaminu Grand Prix Zabieganych 2015 – Tablica z punktacją 

przyznawaną za poszczególne imprezy zaliczane do w/w cyklu zawodów wraz z 

przykładowym sposobem obliczania punktacji dla poszczególnych uczestników. 

Tablica: 

Punktacja w zależności  od  procentowego  przedziału  za zajęte miejsce 

w  stosunku  do  ilości  sklasyfikowanych  w  klasyfikacji  generalnej 

Kobiet  i  Mężczyzn,  a także w  kategoriach  wiekowych. 

 

Punkty %-towo  zajęte 

miejsce  (w przedziale) 

 Punkty %-towo  zajęte 

miejsce  (w przedziale) 

70     pow. 0 do 2 %  25 pow. 50 do 52 % 

65   pow. 2  do  4 %  24 pow. 52 do 54 % 

60                 pow. 4 do 6 %  23 pow. 54 do 56 % 

56                 pow. 6 do 8 %  22 pow. 56 do 58 % 

52                 pow. 8 do 10 %  21 pow. 58 do 60 % 

49 pow. 10 do 12 %  20 pow. 60 do 62 % 

46 pow. 12 do 14 %  19 pow. 62 do 64 % 

44 pow. 14 do 16 %  18 pow. 64 do 66 % 

42 pow. 16 do 18 %  17 pow. 66 do 68 % 

41 pow. 18 do 20 %  16 pow. 68 do 70 % 

40 pow. 20 do 22 %  15 pow. 70 do 72 % 

39 pow. 22 do 24 %  14 pow. 72 do 74 % 

38 pow. 24 do 26 %  13 pow. 74 do 76 % 

37 pow. 26 do 28 %  12 pow. 76 do 78 % 

36 pow. 28 do 30 %  11 pow. 78 do 80 % 

35 pow. 30 do 32 %  10 pow. 80 do 82 % 

34 pow. 32 do 34 %  9 pow. 82 do 84 % 

33 pow. 34 do 36 %  8 pow. 84 do 86 % 

32 pow. 36 do 38 %  7 pow. 86 do 88 % 

31 pow. 38 do 40 %  6 pow. 88 do 90 % 

30 pow. 40 do 42 %  5 pow. 90 do 92 % 

29 pow. 42 do 44 %  4 pow. 92 do 94 % 

28 pow. 44 do 46 %  3 pow. 94 do 96 % 

27 pow. 46 do 48 %  2 pow. 96 do 98 % 

26 pow. 48 do 50 %  1 pow. 98 do 100 % 

 

 

 

 



Przykład: 

Klubowicz   zajął   255   miejsce   w   biegu,   w   którym   startowało   548   zawodników   (w 

klasyfikacji  M) 

1) obliczamy procent,  jaki  stanowi  zajęte miejsce wśród  wszystkich  startujących 

L1 (255) / L (548) x  100% = 46,53 %  

2) W  tablicy znajdujemy  przedział  procentowy (46 – 48%),  w  którym  znajduje się  nasz 

wynik; 

3)  Odczytujemy  z  tablicy  liczbę  punktów,  jaką  uzyskał  zawodnik  za  zajęcie  danego 

(255)   miejsca   przy   udziale   tylu   (548)   startujących   zawodników   w    klasyfikacji 

mężczyzn  - przedziałowi  46 – 48% odpowiada  27 pkt.  startowych. 

Obliczenia  wykonujemy w  stosunku  do  startujących  ogółem  Kobiet  i  Mężczyzn.



 


