
  GRAND PRIX CROSS  

CHEŁMŻA 2019 

 

REGULAMIN 

Organizator wymaga dokładnego przeczytania regulaminu 
przez każdego uczestnika rozgrywek! 

 
 
1. ORGANIZATORZY: 

Grand Prix Cross – Chełmża 2019 jest imprezą sportową organizowaną przez Ośrodek 

Sportu i Turystyki w Chełmży, we współpracy z miłośnikami biegania. 

 

2. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU: 

 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako 

jednego z elementów zdrowego trybu życia; 

 Popularyzacja biegów wśród mieszkańców Miasta Chełmży i okolic; 

 Umożliwienie udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej 

rywalizacji; 

 Promocja Miasta Chełmży; 

 Integracja środowiska  biegaczy; 

 Wyłonienie najlepszych biegaczy zawodów. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

3.1 Pierwszy bieg odbędzie się 23 lutego 2019 r. (sobota) o godz. 10:30. Start i meta 

znajdować się będzie w Parku Miejskim przy Boisku Orlik. Dystans ok. 5 km. 

3.2 Kolejne starty odbędą się:  

 30.03.2019 r.  

 27.04.2019 r.  

 18.05.2019 r. 

 15.06.2019 r.  

 13.07.2019 r.  

 10.08.2019 r. 



 14.09.2019 r. 

 19.10.2019 r. 

 16.11.2019 r.  

 20.12.2019 r. – Podsumowanie sezonu 2019 

3.3 Szczegóły będą podane z wyprzedzeniem na stronach internetowych: 

www.osit.chelmza.pl. oraz www.facebook.com/Sportowa Chełmża.  

3.4 Organizator dopuszcza zmianę terminów startów.  

 

4. WARUNKI UDZIAŁU:  

4.1 Udział w zawodach może wziąć każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi się do biegu 

poprzez formularz zgłoszeniowy oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w 

biegu na własną odpowiedzialność.  

4.2 Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w zawodach 

od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem.  

4.3 Każdy uczestnik w dniu zawodów dokonuje opłaty startowej- 5 zł.  

4.4 Uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu 

Grand Prix Cross – Chełmża 2019 oraz dokumentowania zawodów. 

 

5. ZGŁOSZENIA: 

5.1 Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie +48 600330896 (sms z: imieniem i 

nazwiskiem, miejsce zamieszkania, rok urodzenia. 

5.2 Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony www.osit.chelmza.pl  i czytelnie 

wypisać. 

 

6. KLASYFIKACJA PUNKTOWA: 

6.1 Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix Cross - Chełmża 2019 

jest udział w co najmniej 5 z 10 biegów. Do klasyfikacji końcowej będzie się liczyć 5  

najlepszych biegów.  

6.2 W Grand Prix Cross - Chełmża 2019 będą prowadzone następujące klasyfikacje: 

a) Kobiety: 

- do lat 40 

- powyżej 40 lat 



b) Mężczyźni: 

- do lat 40 

- powyżej 40 lat 

6.3 Punktacja: 

 Pierwszy zawodnik danej edycji Grand Prix otrzymuje 1 punkt, drugi 2 punkty, 

trzeci 3 punkty i tak dalej, aż do ostatniego zawodnika, który ukończył bieg w 

danej edycji biegu, 

 Suma zdobytych punktów w poszczególnych edycjach biegów zadecyduje o 

zajętym miejscu w końcowej klasyfikacji, 

 Do klasyfikacji końcowej zaliczone będą punkty z sześciu edycji, w których 

zawodnik uzyskał najniższą liczbę punktów, 

 Zwycięzcą zostaje osoba, która uzbiera najmniejszą liczbę punktów 

uwzględniając wyniki z 5 biegów. 

 
7. NAGRODY: 

7.1 Na zakończenie Grand Prix Cross - Chełmża 2019 zawodnicy otrzymają: 

 Pamiątkowe medale (ukończonych co najmniej 5 biegów); 

 Puchary za I – III miejsce w poszczególnych kategoriach; 

 Nagrody losowe.  


