
Regulamin 

II Grand Prix Biegam/Chodzę Pomagam 

Wpieramy budowę stacjonarnego hospicjum  

dla osieroconych i nieuleczalnie chorych dzieci fundacji Gajusz  

1. Do klasyfikacji Grand Prix Biegam Pomagam zaliczamy: 

II Cross Skauta – 29.09.2013 r., park R. Baden-Powella 

I Bieg Jesieni – robocza nazwa – 13.10.2013 r., park A. Mickiewicza 

II Bieg w Botaniku – 3.11.2013 r., Ogród Botaniczny w Łodzi 

II Bieg Mikołajkowy – 8.12.2013 r., Leśnictwo Miejskie w Łodzi – Las Łagiewnicki 

2. Aby być klasyfikowanym trzeba ukończyć przynajmniej trzy biegi/marsze nordic walking. 

3. Do klasyfikacji końcowej będą brane pod uwagę wyniki trzech najlepszych startów. 

4. Za każdy bieg/marsz nordic walking zawodnik otrzymuje punkty wg schematu: 1 miejsce w 

danej kategorii wiekowej = 1 pkt, …, 10 miejsce = 10 pkt. 

5. Klasyfikacja Grand Prix Biegam Pomagam oraz dekoracja zwycięzców będzie prowadzona w 

kategoriach wiekowych. 

6. Do klasyfikacji Grand Prix Biegam Pomagam zaliczane są starty na dystansach: 

1 km – bieg dzieci (roczniki 2003 – 2001) 

2,5 km – bieg młodzieżowy (roczniki 2000 – 1998), 

5 km – bieg główny (roczniki 1997 i starsze), 

5 km – marsz nordic walking (roczniki 1997 i starsze). 

7. W przypadku równej liczby punktów wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który okazał się 

lepszy w bezpośredniej rywalizacji. W przypadku remisu w bezpośredniej rywalizacji, 

decyduje najwyższa pozycja zawodnika w ukończonych biegach w danej kategorii wiekowej. 

8. Opłata startowa za cały cykl II Grand Prix Biegam/Chodzę Pomagam 

9 złotych - około 300 m – bieg małolata 

15 złotych - 1 km – bieg dzieci (roczniki 2003 – 2001) 

30 złotych - 2,5 km – bieg młodzieżowy (roczniki 2000 – 1998), 

45 złotych - 5 km – bieg główny (roczniki 1997 i starsze), 

45 złotych -  5 km – marsz nordic walking (roczniki 1997 i starsze). 

 

Wpłaty za cały cykl prosimy przelewać na konto organizatora 

50 1020 5558 1111 1692 5490 0032 
BabelSport Mariusz Kotelnicki ul. Wilcza 2 m. 51, 90-339 Łódź 

W tytule przelewu prosimy wpisać:  
opłata startowa, II GP, imię i nazwisko osoby startującej, adres e-mail. 

 


