
 
 

 

Regulamin 
 

Biegaj w Ocyplu-Leśne 

Wandry VI 

Bieg Główny-10km 

 

 

I. ORGANIZATOR 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ocypla 
 
 
 

II. CEL 

 

1. Propagowanie form aktywnego wypoczynku rodzinnego na łonie natury. 

 
2. Przybliżenie piękna krajobrazów, jezior i lasów kociewskiej krainy, w której nasza 

miejscowość jest objęta programem NATURA 2000. 

 
3. Rozwijanie ducha współzawodnictwa fizycznego oraz poprawa stanu zdrowia. 

 
4. Upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska. 
 
 
 
5. Integracja z innymi stowarzyszeniami oraz grupami sportowymi. 
 
 
 
6. Promocja gminy Lubichowo oraz Powiatu Starogardzkiego. 
 
 
 
 
 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 

1. 1. czerwca 2019 roku – Ocypel, plaża nad jeziorem Ocypel Wielki. 

 
2. Biuro Zawodów czynne od godziny 9:00. 



 

3. Start Biegu Głównego nastąpi o godzinie 12:00. 

 
4. Szczegółowy program podany zostanie na stronie http://ocypel.net.pl/ oraz na 

facebook: Stowarzyszenie przyjaciół Ocypla, na 2 tygodnie przed imprezą. 

 
 
 

IV. TRASA BIEGU, LIMIT I POMIAR CZASU 

 

1. Dystans 10km.  

START: ul. Szkolna 4, Świetlica Wiejska w Ocyplu. 

META: plaża nad jeziorem Ocypel Wielki (OW Mleczarz, OW Metrix). 

 
2. Trasa biegu: bieg przełajowy drogami gruntowymi, ścieżkami leśnymi 

przy częściowo zamkniętym ruchu . 

 
3. Dokładna trasa Biegu Głównego zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

http://ocypel.net.pl/oraz facebook: Stowarzyszenie Przyjaciół Ocypla. 

 
4. Oznaczenie co 1km znakami pionowymi. 

 
5. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą systemu chip. 

 
6. Zawodników obowiązuje limit czasu 120 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie 

ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. 

 
7. Klasyfikacja zawodników we wszystkich kategoriach odbywa się na podstawie czasów 

brutto – liczonych od przekroczenia linii startu. 

 
 

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA 

 

1. W Biegu Głównym na dystansie 10 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 

 
1.czerwca 2018r. ukończy 16 lat. 

 
2.Limit uczestników w Biegu Głównym na dystansie 10 km wynosi 260 osób. 

 
3.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie 

oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne 

w biurze zawodów na drukach Organizatorów. 

 



4.Każdy niepełnoletni uczestnik biegu w momencie odbioru pakietu startowego musi 

przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka 



do udziału w zawodach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego 

opiekuna. Wyżej wymieniony dokument jest częścią Karty Startowej. Brak w/w 

dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie 

także udział w biegu. 

 

5. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Zawodów. 
 

 
Weryfikacji można dokonać: 

 

a. Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

 

b. Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia 
 

oraz ksero dokumentu tożsamości uczestnika. Adres Biura Zawodów:ul. Szkolna 4, 
 

83-241 Ocypel. Biuro Zawodów – czynne dzień przed imprezą w godzinach 900 – 1700  

( adres: ul. Szkolna 4 83-241 Ocypel w budynku dawnej szkoły ) oraz w dniu imprezy 

w godzinach 900 – 1130. 

 

6. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane 

poziomo do przedniej części koszulki lub innej odzieży. Numer startowy musi być 

widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas 

jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

 
7. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania 

biegu. 
 
 
VI. ZGŁOSZENIA 

 

1. Zgłoszenia online do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie internetowej: https://zapisy.domtel-sport.pl/lesne-wandry-vi-

v3051.pl.html dostępny od dnia 01.02.19r. do dnia 31.05.19r. 

 
2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: 

formularz zgłoszeniowy zostanie prawidłowo wypełniony, a wpłata z tytułu opłaty 

startowej zaksięgowana w ciągu 7 dni od rejestracji. Samo wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w biegu. 

https://zapisy.domtel-sport.pl/lesne-wandry-vi-v3051.pl.html
https://zapisy.domtel-sport.pl/lesne-wandry-vi-v3051.pl.html


 

 

3. Po zamknięciu zgłoszeń online zapisanie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście 

w Biurze Zawodów, pod warunkiem dostępności numerów startowych. 

 

W przypadku niewykorzystania limitu – zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów od godz. 

9:00 do godz. 11:30 – do wypełnienia założonego limitu. 

 

5. Uwaga! Limit zgłoszeń poprzez formularz internetowy wynosi 260 osób. Po 

wyczerpaniu się limitu zapisy zostaną zamknięte. 

 
 
VII. OPŁATA STARTOWA 

 
1. 01.02.2019 – 31.03.2019 - 35 zł. 

 
2. 01.04.2019 – 31.05.2019 – 40 zł. 

 
 

 

W dniu biegu - 1.06.2019 - 50 zł. 
 
 

 

2. Mieszkańcy Ocypla opłata za bieg wynosi 15zł.  

 
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

 
4. Wpłaty realizowane będą przez system Blue Media w momencie rejestracji i zgłoszenia do 

biegu. 

 

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu Głównego otrzymuje pakiet 

startowy. 

 
 
 

VIII. DEPOZYT, SZATNIE 

 

1. Szatnie, depozyt oraz toalety dla zawodników znajdować się będą w budynku dawnej 

szkoły, przy ul. Szkolnej 4, przy biurze zawodów. 

 
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez 

zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy. 



 
 
 

 

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY   

a. OPEN KOBIET i MĘŻCZYZN   

b. Klasyfikacje wiekowe:   

K16 16 - 19 lat M16 16 - 19 lat 

K20 20 - 29 lat M20 20 - 29 lat 

K30 30 - 39 lat M30 30 - 39 lat 

K40 40 - 49 lat M40 40 - 49 lat 

K50 50 -60 lat M50                50 – 60 lat 

K60                                     60+  M60                          60                    60+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

c. Dodatkowe kategorie: 

 

Najszybszy biegacz i biegaczka gminy Lubichowo.  
 
 

 

X. NAGRODY 

 

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasu otrzymają na mecie 

pamiątkowe medale. 

 
2. Zdobywcy miejsc I - III – puchar/statuetka. 

 
3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych, statuetka/puchar. 

 
4. Najlepszy biegacz i biegaczka gminy Lubichowo, statuetka/puchar. 

 



5. Wśród wszystkich startujących zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. 

 
6. Wysokość, rodzaj nagród i pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie. Ostateczne 

informacje ukażą się na stronie internetowej ocypel.net najpóźniej do 31.05.2019r. 



7. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii 

dekoracji. 

 
8. W wynikach końcowych każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto. 

 
9. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są mailowo do dnia 6. czerwca 

2019r. do godz. 16.00. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i 

oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 8. Czerwca 2019r. 

 
 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Podczas imprezy odbędą się biegi dla dzieci: 
 

A. Bieg Przedszkolaka – kat. wiekowa do 7 lat, na dystansie: ok 150 metrów po 

plaży, zapisy drogą elektroniczną na stronie: domtel-sport..  
 

B. Bieg Malucha – kat. wiekowa od 8 do 11 lat, na dystansie: ok 300 metrów po 

plaży, zapisy drogą elektroniczną na stronie domtel-sport..  

 

C. Bieg Młodzieżowy – kat. Wiekowa od 12 do 16 lat, na dystansie: ok 1200 

metrów po drodze utwardzonej (płyty YUMBO), zapisy drogą elektroniczną na 

stronie: domtel-sport. 
 

D. NORDIC-WALKING na dystansie 10 km (trasa Biegu Głównego), oraz bezpłatne 

atrakcje towarzyszące, m.in. ognisko integracyjne.  

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym z 

uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, 

promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowotelewizyjnych oraz 

na inne potrzeby komercyjne. 

 
3. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, 

środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek 

rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, 

jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. 

 

W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega 

sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego 

trakcie. 

 



4. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w 

formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym



wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia: 

29 sierpnia 1997r., dziennik ustaw nr 133, poz 883. Organizator nie będzie ujawniał tych 

informacji żadnym osobom trzecim. Organizator na potrzeby promocji biegu może 

wykorzystać wizerunek zawodnika w materiałach promocyjnych. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg 

odbędzie się bez względu na pogodę. 

 
6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
 

 

Kontakt: 

 

biegajwocyplu@gmail.com.pl  



 
 

 

Regulamin 
 

Nordic Walking -10km 

 

 

I. ORGANIZATOR 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ocypla 
 
 
 

II. CEL 
 
1.Popularzycacja Noric Walking jako dyscypliny sportu i rekreacji, pomagającej 

zachować witalność i zdrowie w każdym wieku.  

 

2.Propagowanie form aktywnego wypoczynku rodzinnego na łonie natury. 

 
3.Przybliżenie piękna krajobrazów, jezior i lasów kociewskiej krainy, w której nasza 

miejscowość jest objęta programem NATURA 2000. 

 
4.Rozwijanie ducha współzawodnictwa fizycznego oraz poprawa stanu zdrowia. 

 
5.Upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska. 
 
 
6.Integracja z innymi stowarzyszeniami oraz grupami sportowymi. 
 
 
7.Promocja gminy Lubichowo oraz Powiatu Starogardzkiego. 
 
 
 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 

3. 1. czerwca 2019 roku – Ocypel, plaża nad jeziorem Ocypel Wielki. 

 
4. Biuro Zawodów czynne od godziny 9:00.



 

5. Start marszu Nordic Walking nastąpi o godzinie 12:10. 

 
6. Szczegółowy program podany zostanie na stronie http://ocypel.net.pl/ oraz na 

facebook: Stowarzyszenie przyjaciół Ocypla, na 2 tygodnie przed imprezą. 

 
 
 

IV. TRASA MARSZU ORAZ LIMIT CZASU 
 
1.Marsz ma charakter rekreacyjny. 

 

2.Dystans 10km. Start – plaża nad jeziorem Ocypel Wielki. 

 
3.Trasa marszu: marsz przełajowy drogami gruntowymi, ścieżkami leśnymi 

przy częściowo zamkniętym ruchu . 

 
4. Uczestnicy zobowiązani są przed startem do zapoznania się z mapką trasy, a podczas 

marszu do poruszania się zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi 

przez organizatora przed startem.  

 
5.Oznaczenie co 1km znakami pionowymi. 

 
6.Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą marszu Nordic Walking 

zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. 

 
 
 

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA 

 

2. W marszu Nordic Walking na dystansie 10 km może wziąć udział osoba, która 

najpóźniej do 1.czerwca 2018r. ukończy 16 lat. 

 
2.Limit uczestników w marszu Nordic Walking na dystansie 10 km wynosi 40 osób. 

 
3.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie własnoręczne podpisanie 

oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w marszu, które będzie dostępne 

w biurze zawodów na drukach Organizatorów. 

 

4.Każdy niepełnoletni uczestnik marszu w momencie odbioru pakietu startowego musi 

przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka 



do udziału w zawodach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego 

opiekuna. Wyżej wymieniony dokument jest częścią Karty Startowej. Brak w/w 

dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie 

także udział w marszu. 

 

6. Wszyscy uczestnicy startujący w marszu muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Zawodów. 

 

Weryfikacji można dokonać: 

 

a. Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

 

b. Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia 

 

oraz ksero dokumentu tożsamości uczestnika. Adres Biura Zawodów:ul. Szkolna 4, 
 

83-241 Ocypel. Biuro Zawodów – czynne dzień przed imprezą w godzinach 900 – 1700  

( adres: ul. Szkolna 4 83-241 Ocypel w budynku dawnej szkoły ) oraz w dniu imprezy 

w godzinach 900 – 1130. 

 

6.Podczas marszu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane 

poziomo do przedniej części koszulki lub innej odzieży. Numer startowy musi być 

widoczny przez cały czas trwania marszu, zasłanianie numeru (w całości lub części, 

podczas jakiejkolwiek części marszu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą 

dyskwalifikacji. 

 

7.Zawodnicy startują indywidualnie pokonując trasę marszem z kijkami do Nordic 

Walking. Podczas marszu zawodnik przemieszcza się ruchem naprzemiennym krokami 

do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna 

gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem. Bieg i skracanie trasy jest 

równoznaczne z automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o 

nieprawidłowościach informują organizatorów. 

 

 
8.Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania 

marszu. 

 

 
 
 



VI. ZGŁOSZENIA 

 

3. Zgłoszenia online do marszu Nordic Walking będą przyjmowane poprzez 

formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://zapisy.domtel-

sport.pl/lesne-wandry-vi-v3051.pl.html  dostępny od dnia 01.02.19r. do dnia 

31.05.19r. 

 
4. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące 

warunki: formularz zgłoszeniowy zostanie prawidłowo wypełniony, a wpłata z tytułu 

opłaty startowej zaksięgowana w ciągu 7 dni od rejestracji. Samo wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w marszu.

https://zapisy.domtel-sport.pl/lesne-wandry-vi-v3051.pl.html
https://zapisy.domtel-sport.pl/lesne-wandry-vi-v3051.pl.html


 

4. Po zamknięciu zgłoszeń online zapisanie się do marszu będzie możliwe wyłącznie 

osobiście w Biurze Zawodów, pod warunkiem dostępności numerów startowych. W 

przypadku niewykorzystania limitu – zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów od godz. 

9:00 do godz. 11:30 – do wypełnienia założonego limitu. 

 

6. Uwaga! Limit zgłoszeń poprzez formularz internetowy wynosi 40 osób. Po 

wyczerpaniu się limitu zapisy zostaną zamknięte. 
 
 
VII. OPŁATA STARTOWA 

 
1. 01.02.2019 – 31.03.2019 - 25 zł. 

 
2. 01.04.2019 – 31.05.2019 – 30 zł. 

 
 

 

W dniu zawodów - 1.06.2019 - 40 zł. 
 
 

 

5. Mieszkańcy Ocypla opłata za marsz wynosi 15zł.  

 
6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

 
7. Wpłaty realizowane będą przez system Blue Media w momencie rejestracji i zgłoszenia do 

biegu. 

 

6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik marszu Nordic Walking  otrzymuje pakiet 

startowy. 

 
 
 

VIII. DEPOZYT, SZATNIE 

 

3. Szatnie, depozyt oraz toalety dla zawodników znajdować się będą w budynku dawnej 

szkoły, przy ul. Szkolnej 4, przy biurze zawodów. 

 
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez 

zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy. 



 
 
 

 

IX. NAGRODY   
 

 

7. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą marsz otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 

 
8. Zdobywcy miejsc I - III – puchar/statuetka. 

 
9. Wśród wszystkich startujących zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. 

 
10. Wysokość, rodzaj nagród i pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie. Ostateczne 

informacje ukażą się na stronie internetowej ocypel.net najpóźniej do 31.05.2019r. 

 

5. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii 

dekoracji. 

 

6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są mailowo do dnia 6. czerwca 

2019r. do godz. 16.00. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i 

oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 8. Czerwca 2019r.



 
 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

4. Podczas imprezy odbędą się biegi dla dzieci: 
 

A. Bieg Przedszkolaka – kat. wiekowa do 6 lat, na dystansie: ok 150 metrów 

po plaży, zapisy na miejscu zawodów.  
 

B. Bieg Malucha – kat. wiekowa od 7 do 10 lat, na dystansie: ok 300 metrów 

po plaży, zapisy na miejscu zawodów.  
 

C. Bezpłatne atrakcje towarzyszące, m.in. ognisko integracyjne.  

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym z 

uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, 

promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowotelewizyjnych oraz 

na inne potrzeby komercyjne. 

 
6. Na teren marszu Nordic Walking zabrania się wnoszenia środków odurzających, 

nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków 

alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i 

substancji zarówno przed, jak i podczas marszu pod warunkiem wykluczenia z niego. 

 

W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega 

sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w marszu lub wykluczenia go w jego 

trakcie. 

 

5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w 

formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym



wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia: 

29 sierpnia 1997r., dziennik ustaw nr 133, poz 883. Organizator nie będzie ujawniał tych 

informacji żadnym osobom trzecim. Organizator na potrzeby promocji marszu może 

wykorzystać wizerunek zawodnika w materiałach promocyjnych. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

Marsz odbędzie się bez względu na pogodę. 

 
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
 

 

Kontakt: 

 

biegajwocyplu@gmail.com.pl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin 

Grand Prix Borów Tucholskich 2019 

 

Cel 
 

 Popularyzacja biegania jako najprostszej i najtańszej formy ruchu. 

 Promocja Borów Tucholskich. 

 Promocja Miast i Gmin organizatorów biegów. 

 Promocja lasu jako miejsca uprawiania sportu i aktywnych form wypoczynku. 

Organizatorzy 
 

 Stowarzyszenie Aktywni Kociewiacy – e-mail: i.majkowski@majkowski.pl, 

www.bieg4jezior.pl, facebook; 

 Stowarzyszenie Biegające Śliwice – e-mail: michalrytlewski@gmail.com, facebook; 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Ocypla – e-mail: biegjwocyplu@gmail.com, facebook; 

 

Terminy i miejsca 
 

 18 maja 2019 r., Czersk – 1. Borowiacka Dycha - dystans 10 km; 

 1 czerwca 2019 r., Ocypel – Leśne Wandry VI - dystans 10 km; 

 22 czerwca 2019 r., Okoniny Nadjeziorne – 2. Okonińska Pętla - dystans 12 km; 

 6 lipca 2019 r., Skórcz – XII Iglotex Bieg Czterech Jezior –  dystans - 15 km; 

 10 sierpnia 2019 r., Śliwice – 4. Śliwicka Dyszka – dystans 10 km; 

mailto:i.majkowski@majkowski.pl
http://www.bieg4jezior.pl/
https://www.facebook.com/AktywniKociewiacy/
mailto:michalrytlewski@gmail.com
https://www.facebook.com/Biegające-Śliwice-998416826919007
mailto:biegjwocyplu@gmail.com
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Przyjaciół-Ocypla-1581168212118890


 

Kategorie 
 

W klasyfikacji Grand Prix Borów Tucholskich prowadzone będą następujące kategorie: 

 Kategoria open mężczyzn i kobiet – miejsca od I do III. 

 Kategorie wiekowe kobiet – miejsca od I do III: 

- 16-29 lat, 

- 30-39 lat, 

- 40-49 lat, 

- 50-59 lat, 

- 60+ lat. 

 Kategorie wiekowe mężczyzn – miejsca od I do III: 

- 16-29 lat, 

- 30-39 lat, 

- 40-49 lat, 

- 50-59 lat, 

- 60-69 lat, 

- 70+ lat. 

 Kategoria drużynowa – miejsca od I do III. 

 Każdy z uczestników GPBT, który ukończy 4 z 5 biegów otrzyma specjalnie zaprojektowaną na 

GPBT koszulkę techniczną (singlet) firmy Adrunaline. Rozmiar koszulki trzeba podać przy 

rejestracji na Bieg Czterech Jezior lub na Śliwicką Dyszkę. Koszulki będą wydawane w biurze 

zawodów podczas 4. Śliwickiej Dyszki (w dniu  

10.08.2019 r.). Jeśli zawodnik ukończy cztery pierwsze biegi i nie będzie obecny 10 sierpnia br. 

w Śliwicach, koszulka zostanie przesłana do niego pocztą tradycyjną (na wskazany przez niego 

adres korespondencyjny w procesie rejestracji). 

 Warunkiem sklasyfikowania w Grand Prix Borów Tucholskich będzie ukończenie:  

w klasyfikacji indywidualnej przynajmniej 4 z 5 biegów, w klasyfikacji drużynowej  

5 biegów. 

 

 

 

 

 



Punktacja 
 

 Indywidualna: 

Zawodnik zdobywa punkty za miejsca w poszczególnych biegach wg klucza: 1 miejsce – 1 pkt.,  

2 miejsce – 2 pkt., 3 miejsce – 3 pkt. … 100 miejsce – 100 pkt. itd. Zatem liczba zdobytych punktów 

w poszczególnych biegach odpowiada zajętej pozycji open (z podziałem na płeć). 

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna, jak najmniejsza ilość punktów 

zgromadzona w czterech startach. W przypadku równej ilości punktów decyduje kolejność na 

mecie w ostatnim wspólnym biegu obu zawodników. W przypadku ukończenia przez zawodnika 

wszystkich pięciu biegów, do klasyfikacji Grand Prix wlicza się cztery najlepsze miejsca. 

 Drużynowa: 

W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe lub grupy 

zawodników startujące pod wspólną nazwą (na przykład: stowarzyszenia, firmy, drużyny 

sportowe). 

Drużyna składa się z minimum 4 osób. Organizator nie określa górnej granicy liczby członków 

drużyny. 

Ekipy sklasyfikowane w rywalizacji drużynowej muszą wystawić swoje reprezentacje we 

wszystkich pięciu biegach. Zawodnikami w poszczególnych startach nie muszą być te same osoby, 

jednak muszą być członkami jednej drużyny zgłoszonej organizatorowi Grand Prix Borów 

Tucholskich wraz z pełną listą zawodników przed pierwszym biegiem w Czersku na adres 

gpborowtucholskich.gmail.com. Po tym terminie nie będzie już możliwości zgłaszania lub  

dopisywania zawodników do drużyny. 

W każdym biegu członkowie drużyny punktują zgodnie z kluczem dla indywidualnego zawodnika. 

Do końcowej klasyfikacji brane pod uwagę będą najlepsze wyniki czworo zawodników.  

O końcowej klasyfikacji decyduje najmniejsza łączna liczba punktów zgromadzona w pięciu 

startach. W przypadku równej ilości punktów decyduje wynik drużyny uzyskany na ostatnim biegu. 

Nagrody 
 

 Kategoria Open kobiet i mężczyzn: 

- I miejsce – 2000 zł, 

- II miejsce  - 1200 zł, 

- III miejsce – 800 zł. 

 

 

 Kategorie wiekowe: 

- nagrody rzeczowe. 

 Najstarszy uczestnik i uczestniczka: 

- nagrody rzeczowe. 



 We wszystkich kategoriach uczestnicy otrzymają ponadto pamiątkowe puchary. 

 Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w open nie będą nagradzani w kategoriach 

wiekowych – zasada ta nie dotyczy najstarszej uczestniczki i uczestnika. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości nagród. Będzie o tym informował na 

oficjalnym profilu na facebooku GPBT. 

Zapisy 
 

 Uczestnicy GPBT nie uiszczają żadnej opłaty za wzięciu udziału w cyklu. 

 Zgłoszenia do poszczególnych biegów prowadzone są indywidualnie przez organizatorów 

poniższych biegów: 

- 1. Borowiacka Dycha, 

- Leśne Wandry VI, 

- 2. Okonińska Pętla, 

- XII Iglotex Bieg Czterech Jezior, 

- 4. Śliwicka Dyszka. 

 

 Klasyfikacja drużynowa: 

Zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan. Wysyła on na adres gpborowtucholskich.gmail.com listę 

wszystkich potencjalnych zawodników, którzy będą reprezentować jego klub w biegach Grand 

Prix Borów Tucholskich. Zgłoszenia tego musi dokonać przed pierwszym biegiem  

w Czersku, do dnia 16 maja 2019 roku. Po tym terminie nie będzie już możliwości zmian  

w składzie zespołu. 

Postanowienia końcowe 
 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych  

i informacyjnych wszelkich materiałów foto i video zarejestrowanych na biegach wchodzących 

w skład Grand Prix. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

Podsumowanie Grand Prix 
 

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i podsumowanie Grand Prix Borów Tucholskich nastąpi 10 

sierpnia 2019 r. bezpośrednio po zakończeniu 4. Śliwickiej Dyszki w amfiteatrze Gminnego 

Ośrodka Kultury w Śliwicach. 



Kategoria Specjalna Grand Prix Borów Tucholskich 2019: LEŚNICY 

Regulamin klasyfikacji leśników w Grand Prix Borów Tucholskich 2019 
 

1. Żeby wziąć udział w klasyfikacji leśników w Grand Prix Borów Tucholskich 2019 trzeba ukończyć 

cztery z pięciu biegów w cyklu. Na każdy bieg zapisy są prowadzone indywidualnie. 

2. W rywalizacji w tej kategorii udział mogą wziąć pracownicy Lasów Państwowych, studenci 

Wydziałów Leśnych wyższych uczelni oraz uczniowie Techników Leśnych. Przynależność do ww. 

kategorii należy poświadczyć legitymacją służbową, studencką, szkolną bądź pisemnym 

poświadczeniem zakładu pracy lub szkoły. Zawodnik podczas rejestracji na każdy z biegów musi 

zaznaczyć w panelu rejestracyjnym, że chce wziąć udział w kategorii „Najlepszy leśnik GPBT 2019 – 

mężczyzna” lub „Najlepszy leśnik GPBT 2019 – kobieta”.  

3. Nagrody będą przyznawane za miejsca 1-3 w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn. 

4. Zawodnik zdobywa punkty za miejsca w kategorii leśników w poszczególnych biegach wg klucza:  

1 miejsce – 1 pkt., 2 miejsce – 2 pkt., 3 miejsce – 3 pkt. … 100 miejsce – 100 pkt. itd. Zatem liczba 

zdobytych punktów w poszczególnych biegach odpowiada zajętej pozycji w kategorii leśników  

(z podziałem na płeć). 

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna, jak najmniejsza, ilość punktów 

zgromadzona w czterech startach. W przypadku równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie 

w ostatnim wspólnym biegu obu zawodników. 

W przypadku ukończenia przez zawodnika wszystkich pięciu biegów, do klasyfikacji Grand Prix wlicza 

się cztery najlepsze miejsca. 

5. Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji leśników GPBT otrzymają 

puchary i nagrody rzeczowe. 

6. Wręczenie nagród odbędzie się 10 sierpnia 2019 r. w Śliwicach, po zakończeniu 4. Śliwickiej 

Dyszki. 

 


