
REGULAMIN  
XI GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2022 

  
  

       I.            Organizatorzy: 

 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, 
Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Gniewkowie 

      II.            Miejsca i terminy biegów zaliczanych do Grand Prix 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 

LP Nazwa Wydarzenia  Dystans Termin  

1. 
XXXII Ogólnopolski Bieg im. T. Hopfera 10 23 kwietnia 2022 

2. 
VII Bieg o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego 10 12 czerwca 2022 

3. 
VXVII Półmaraton Unisławski i Dziesiątka Unisławska 10 i 21 25 czerwca 2022 

4. 
Memoriał Stanisławy Walasiewiczówny 10 29 sierpnia 2022 

5. 
VIII Lipnowski Bieg Uliczny 10 4 września 2022 

6. 
XVII Rypiński Bieg Po Zdrowie Doliną Rypienicy 10 10 września 2022  

7. XV Ogólnopolski Ekologiczny Bieg Krainy Trzech Wież 
nad Borami 

15 17 września 2022 

8. 
XI Bieg Pamięci Karolewo - Więcbork 10 24 września 2022 

9. XI Finał Grand Prix 
XXVIII Bieg im. Rodziny Milewskich, Rojewo-

Gniewkowo 

10  06 listopada 2022 

  
Zawodnicy, którzy ukończyli cykl Grand Prix Województwa Kujawsko –
Pomorskiego w roku 2021 mają prawo do zniżki 10 zł we wszystkich biegach 
zaliczonych do cyklu 2022. 
  

1.     Z przyczyn niezależnych od organizatorów GP, istnieje możliwość, iż 
podane terminy biegów ulegną zmianie. 



2.     W przypadku nałożenia się terminów lub odwołania jakiegoś biegu, 
pozostałe przepisy regulaminu obowiązują bez zmian. 

  
  III.            Klasyfikacje: 

  
1.     Organizatorzy na podstawie uzyskanych czasów w poszczególnych 
biegach będą sporządzać ranking Grand Prix. W rankingu znajdą się 
biegacze, którzy ukończyli co najmniej połowę dotychczasowych biegów. 
Ranking sukcesywnie będzie zamieszczany na  
Kujawsko-Pomorskie.pl zakładka Sport i Turystyka → Grand Prix 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w biegach długodystansowych 

  
2.     Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na tych stronach imienia, 
nazwiska, roku urodzenia bądź kategorii wiekowej oraz nazwy drużyny dla 
potrzeb tworzenia rankingów. 
3.     W Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego będą 
klasyfikowani zawodnicy i zawodniczki posiadający polskie obywatelstwo. 
4.     Zawodnicy dokonują rejestracji pod adresem STS-Timing.pl 
5.     Prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

  

•        Kategoria OPEN: kobiet i mężczyzn 

•        Kategorie wiekowe: M18, M30, M40 M50, M60, M70,M80, K18, K30, 
K40, K50, K60, K70 

•        Kategoria drużynowa 

  
  IV.            Zasady klasyfikacji: 

  
1.     W klasyfikacji uwzględnia się wszystkie przeprowadzone biegi. W 
poniższych biegach wybór dystansu należy do zawodnika: 

- Półmaraton Unisławski , 10 Unisławska 

   
2.     Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum 5 biegów 

3.     W klasyfikacji liczy się suma 5 najlepszych czasów uzyskanych w 
zawodach cyklu . 
4.     Żeby zapewnić porównywalność wynikową – czas dystansu 10 km 
będzie liczony zgodnie ze wskazaniem zegara, czas dystansu półmaratonu 
będzie podzielony przez 2,3  a czas 15 km będzie dzielony przez 1,6. 
5.     W przypadku uzyskania jednakowego czasu łącznego decyduje 
najlepszy uzyskany czas, jeśli i te są takie same, to kolejny itd. 
 



    V.            Kategoria drużynowa 

  
1.     W kategorii drużynowej będą sklasyfikowane drużyny, których co 
najmniej 4 zawodników (w tym co najmniej jedna kobieta i jeden 
mężczyzna) ukończy cykl. Klasyfikacja będzie tworzona na podstawie sumy 
czasów najlepszych 4 zawodników drużyny (w tym co najmniej jednej 
kobiety i jednego mężczyzny) w 5 biegach. 
2.     Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub 
nieformalna grupa osób reprezentująca miasto, klub sportowy, 
stowarzyszenie, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp., po akceptacji 
charakteru i nazwy przez organizatora. 

3.     Drużynę do rywalizacji zgłasza mailowo kapitan (na adres: 
daniel.kacprowicz@sts-timing.pl wpisując w tytule wiadomości:   
"Klasyfikacja drużynowa" w terminie 20.06.2022 r. Po zaakceptowaniu 
drużyny przez organizatorów GP drużyna jest klasyfikowana w cyklu. 

4.     W trakcie trwania cyklu zawodnik nie może zmieniać drużyny. Za 
drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który jako jedyny: decyduje o 
przynależności do drużyny i kontaktuje się z organizatorem w sprawach 
drużyny. Jeden zawodnik może reprezentować w cyklu tylko jedną 
drużynę. 

5.     Wszystkie wyniki będą również podawane w przeliczeniu na dystans 10 
km.  

  VI.            Nagrody: 

     W KAT OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN      BON  /  GOTÓWKA    
  
1.  500        500             1000 

2. 500        400               900 

3.  400        400                800 

4.  400        300                700 

5.  350        300                650 

6.  300        300                600 

7.  300        250                550 

8.  300        200                500 

9.  250        200                450 

10. 200       200                400 

  



 Kategorie wiekowe (M18, M30, M40, M50, M60, M70, M80, K18, K30, K40, K50, 
K60, K70) 

WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH I,II,III MIEJSCE PUCHARY 
(STATUETKI + UPOMINEK OD SPONSORA ) 

  
Kategoria drużynowa: 
I miejsce – 1200 + 1300    2 500 
II miejsce –1000 + 1000    2 000 
III miejsce –800 + 1000     1 800 

  
VII.            Pozostałe postanowienia 

1.     Przyjmuje się zasadę, że nagrody od organizatora dla najlepszych 
sportowców nie mogą się dublować. Nie dotyczy to kategorii drużynowej. 
2.     Ogłoszenie wyników Grand Prix i wręczenie nagród odbędzie się 
podczas Biegu im. Rodziny Milewskich w Gniewkowie. 
3.     Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku 
w celu promocji Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
dokumentowania zawodów.  
4.     Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo 
do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, 
wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być 
bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, 
katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony 
internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie 
Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów 
związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik 
oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia 
jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym 
punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie 
wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji 
Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
5.     Termin zgłaszania nieprawidłowości w klasyfikacji mija 7 dni od dnia jej 
opublikowania. Zgłaszana nieprawidłowość dotyczyć może wyłącznie 
biegu, o którego wynik klasyfikacja została zaktualizowana.  
6.     W sprawach spornych i nieuregulowanych przepisami niniejszego 
regulaminu, ostateczny głos rozstrzygający należy do organizatorów. 

 


