
 

R E G U L A M I N 

27. EDYCJI INDYWIDUALNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH 

O PUCHAR „GRAND-PRIX” LĘBORKA SEZONU 2022/2023 

 
 

 
1. Cel: popularyzacja biegów masowych jako formy aktywnego wypoczynku dla wszystkich grup  

wiekowych. 

 

 

2. Organizator: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. 

 

 

3. Terminy i miejsce: 

 

 

 Bieg nr 1  -   24 września 2022 r. – lasek przy Stadionie Miejskim w Lęborku 

 

Bieg nr 2  -  15 października 2022 r. – lasek przy Stadionie Miejskim w Lęborku 

 

Bieg nr 3  -  5 listopada 2022 r. – lasek przy Stadionie Miejskim w Lęborku 

 

Bieg nr 4  -  25 marca 2023 r. – lasek przy Stadionie Miejskim w Lęborku 

  

Bieg nr 5  -  29 kwietnia 2023 r. – lasek przy Stadionie Miejskim w Lęborku 

  

 

4. Program minutowy biegów – kategorie wiekowe: 

 

11:00 –„skrzaty”  dziewczęta i chłopcy  ( rocz. 2016 i mł.)  – około 460m 

11:05 – szkoły podstawowe „krasnale”  dziewczęta ( rocz. 2015 i 2014)  – około 460m 

11:10 – szkoły podstawowe „krasnale”  chłopcy ( rocz. 2015 i 2014)  – około 460m 

       11:15 – szkoły podstawowe  dziewczęta (rocznik 2013 i 2012) -  około 700m 

       11:20 – szkoły podstawowe  chłopcy (rocznik 2013 i 2012) -  około 700m 

 11:25 – szkoły podstawowe dziewczęta ( rocznik 2011 i 2010) – około 910 m 

       11:35 – szkoły podstawowe chłopcy ( rocznik 2011 i 2010) – około 910 m 

       11:45 – szkoły podstawowe dziewczęta ( rocznik 2009 i 2008) – około 910 m 

       11:55 – szkoły podstawowe chłopcy ( rocznik 2009 i 2008) – około 910 m 

       12:05 – bieg główny: 

 - szkoły ponadpodstawowe dziewczęta (rocznik 2007, 2006 ,2005, 2004 i 2003) – ok. 2020 m 

 - szkoły ponadpodstawowe chłopcy (rocznik 2007, 2006, 2005, 2004 i 2003) – ok. 2020 m 

- kobiety (rocznik 2002-1993, 1992-1973  oraz 1972 i starsze) –ok. 4050 m.  

 - mężczyźni (rocznik 2002-1993, 1992-1983, 1982-1973, 1972-1963, 1962-1953, 1952 i starsi) 

 – ok. 6070 m. 

 

 

 



5. Trasy biegów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UWAGI: 

• Kategorie wiekowe liczone są według rocznika urodzenia zawodnika względem roku 

rozpoczęcia Grand-Prix Lęborka tj. 2022 r. 

• Biegi przeprowadzone zostaną bez względu na warunki atmosferyczne. 

• Biegi nr 3 i 5 wg osobnego regulaminu. 

 
 

 

6. Zgłoszenia: 

• Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu przeprowadzania biegów od godziny 1000. 

Zawodnicy pobierają u organizatora karteczki, na których umieszczają swoje dane  

i przekazują sędziemu po biegu na mecie.  

• Uczestnicy, którzy wypełnią zgłoszenia nieczytelnie lub niekompletnie nie będą brani pod 

uwagę w klasyfikacji końcowej biegu. 
 

7. Zasady punktacji: 
 

a. punktacja indywidualna: 

Za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty wg klucza:  

       I miejsce – 25 pkt, II – 22 pkt, III – 20 pkt, IV – 19 pkt, do XX miejsca o 1 pkt mniej, miejsca 

XXI – XXX po 2 pkt, od XXXI miejsca do ostatniego miejsca – 1 pkt. 

Łączna ilość punktów zgromadzona w trzech najlepszych startach decyduje o końcowej 

kolejności w „Grand-Prix” Lęborka sezonu 2022/2023.  

W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje: 

a) większa liczba punktów zdobytych we wszystkich biegach 

b) większa liczba pierwszych miejsc we wszystkich biegach lub drugich miejsc 

c) wyższe miejsce w ostatnim wspólnym biegu zainteresowanych 
 

b. punktacja drużynowa: 

- szkoły podstawowe 

- szkoły ponadpodstawowe 

 

Do punktacji drużynowej szkół podstawowych zaliczane będą wyniki 5-ciu najlepszych 

dziewcząt i 5 najlepszych chłopców z danej szkoły z klasyfikacji końcowej (nie bierzemy pod 

uwagę wyników w kategorii „skrzaty”) „Grand-Prix”, którzy zostaną sklasyfikowani w co 

najmniej 3 biegach. Do punktacji drużynowej szkół ponadpodstawowych zaliczane będą wyniki 

3-ech najlepszych zawodników z danej szkoły z klasyfikacji końcowej „Grand-Prix”, którzy 

zostaną sklasyfikowani w co najmniej 3 biegach, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych  

w pkt. 10 niniejszego Regulaminu. 

 

W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsca decyduje większa liczba pierwszych 

miejsc zdobytych w poszczególnych biegach tych zawodników lub zawodniczek, którzy zostaną 

sklasyfikowani w co najmniej 3 biegach. 
 

 
 

8.  Nagrody: 

a) indywidualne po każdym biegu: 

- napoje dla wszystkich uczestników biegu, 

- każdy uczestnik w kategorii „skrzatów” otrzymuje po biegu drobny upominek 

niespodziankę,   

- pamiątkowe dyplomy i medale za miejsca I-III w kategoriach „skrzatów” i szkół 

podstawowych, 

- nagrody finansowe oraz dyplomy w kategorii szkół ponadpodstawowych oraz kobiet  

i mężczyzn: 

• szkoły ponadpodstawowe:  - dziewczęta: I miejsce – 80 zł,  - chłopcy: I miejsce – 80 zł, 

• kobiety: I miejsce – 100 zł,  - mężczyźni: I miejsce – 120 zł.  



 

 

b) indywidualne po cyklu „Grand-Prix”: 

- w kategoriach „skrzatów” i szkół podstawowych– za miejsca I-III pamiątkowe 

dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. 

- w kategorii szkół ponadpodstawowych - za miejsca I-III pamiątkowe dyplomy, medale  

i nagrody finansowe: 

▪ dziewczęta: I miejsce – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł 

▪ chłopcy: I miejsce – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł 

- w kategorii kobiet i mężczyzn – za miejsca I - III pamiątkowe dyplomy, medale  

i nagrody finansowe: 

▪ kobiety: I miejsce – 300 zł, II – 200 zł, III – 100 zł  

▪ mężczyźni: I miejsce – 400 zł, II – 300 zł, III – 200 zł 

-     w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie I miejsca – pamiątkowy 

puchar lub statuetka i dyplom,  
 

 

c) drużynowe po cyklu „Grand-Prix”: 

- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe - za miejsca I-III otrzymają pamiątkowe  

puchary i nagrody finansowe w wysokości: I miejsce – 800 zł, II – 600 zł, III –   500 zł. 
 

 

9. Przetwarzanie danych osobowych 
a) Uczestnik Indywidualnych Biegów Przełajowych o Puchar Grand-Prix Lęborka, przekazując 

organizatorom kartę zgłoszenia uczestnika akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na 

przetwarzanie i publikację jego danych osobowych. 

b) Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla 

prawidłowej organizacji Indywidualnych Biegów Przełajowych o Puchar Grand-Prix Lęborka. 

c) Dane osobowe zwycięzców oraz klasyfikacja końcowa współzawodnictwa publikowana będzie 

na stronie internetowej organizatora, tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz  

w materiałach prasowych, reklamowych i promocyjnych Indywidualnych Biegów Przełajowych 

o Puchar Grand-Prix Lęborka. 

d) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia biegu jest Centrum Sportu i 

Rekreacji w Lęborku z siedzibą w Lęborku 84-300, ul Olimpijczyków 31. 

e) Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) 

tzw. „RODO”. 

f) Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym zadania na 

rzecz Administratora Danych Osobowych, w związku z organizacją Indywidualnych Biegów 

Przełajowych o Puchar Grand-Prix Lęborka tylko w przypadku i zakresie w jakim  przekazanie 

tych danych będzie niezbędne dla prawidłowej organizacji współzawodnictwa. 

g) Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do 

treści przekazanych danych oraz  ich poprawienia lub uzupełnienia. 

h) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, 

informacji o odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie 

pochodzą od jej samej,  ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych. 

i) Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo  

w każdym momencie cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

żądania ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych. Cofnięcie zgody lub złożenie 

któregokolwiek żądania wymienionego wyżej nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody lub złożeniem żądania. Cofniecie 

zgody na przetwarzanie lub publikację danych osobowych, złożenie żądania usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkować brakiem 

możliwości uczestnictwa w Indywidualnych Biegach Przełajowych o Puchar Grand-Prix 

Lęborka.  

j) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia edycji Indywidualnych 

Biegów Przełajowych o Puchar Grand-Prix Lęborka. Po tym czasie dane mogą być 

przetwarzane jedynie do celów archiwizacyjnych, statystycznych oraz sprawozdawczości.  



k) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu 

przetwarzania jej danych osobowych. Skargi można składać za pośrednictwem Inspektora 

Ochrony Danych lub bezpośrednio na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

l) Administrator Danych Osobowych powołał  Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, 

która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami  

i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod 

adresem email : pszumko@mainsoft.pl 

 

10. Postanowienia końcowe: 

 

• Uczestnik, który nie weźmie udziału w minimum 3 biegach nie zostanie ujęty  

w klasyfikacji generalnej „Grand Prix” Lęborka sezonu 2022/2023.  

• Klasyfikacja generalna będzie prowadzona tylko i wyłącznie gdy zostaną przeprowadzone 

minimum 3 biegi. 

• W sytuacji, gdy decyzja właściwych władz administracyjnych skutkować będzie brakiem 

możliwości przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych na terytorium Polski lub jej 

części, Organizator zastrzega zmianę liczby biegów branych pod uwagę do klasyfikacji 

generalnej: 

a) gdy przeprowadzone zostaną więcej jak trzy biegi, odpowiednio 4 lub 5, to 

do klasyfikacji generalnej indywidualnej i drużynowej zaliczymy udział  

w 3 najlepszych startach, 

b) gdy przeprowadzone zostaną trzy biegi, to do klasyfikacji generalnej 

indywidualnej i drużynowej zaliczymy udział w 2 najlepszych startach. 

• Zawodnicy powinni zachowywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu 

sanitarnego. 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas trwania imprezy. 

• Organizator nie ubezpiecza startujących i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki. 

• Wszelkie informacje dotyczące biegów oraz aktualna punktacja po każdym biegu 

umieszczane będą na tablicy ogłoszeń w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku przy ul. 

Olimpijczyków 31, jak również dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem 

www.csir.lebork.pl oraz podawane do prasy lokalnej lub wysyłane indywidualnie do 

zainteresowanych osób e-mail. 

• Podsumowanie „Grand-Prix” Lęborka sezonu 2022/2023 odbędzie się w maju 2023 r.  

w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14. Dokładny 

termin zostanie podany podczas ostatniego biegu. 

• Sprawy sporne rozstrzyga Organizator. 

 

http://www.csir.lebork.pl/

