Regulamin
Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego 2017
Nordic Walking

1. Organizator:
Data
15 października 2017

Miejsce
Muzeum Rolnictwa i Przemysłu
Rolno- Spożywczego w Szreniawie

Organizator
Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Komornikach
ul. Polna 37
62-052 Komorniki
NIP 7772997712

Patronat merytoryczny: MarszPoZdrowie.pl , Nordic Walking Poland
2. Cel imprezy:
 upamiętnienie obchodów 60-lecia WPN
 popularyzacja prorodzinnej aktywności jaką jest Nordic Walking i bieganie oraz
zdrowego stylu życia,

 integracja osób w każdym wieku,

 promocja najatrakcyjniejszych miejsc Wielkopolski, w których odbywać się będą
wydarzenia, a w szczególności WPN

 wyłonienie najlepszych zawodników, 
 Promocja tras „Aktywnej trójki”.


3. Uczestnictwo:
 w marszu mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania

sportu wytrzymałościowego. Przed startem obowiązkowe jest podpisanie deklaracji
o braku przeciwwskazań do startu w zawodach. 
 wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w
Biurze Zawodów,


 każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków
pogodowych,
 warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów

zgodnie z regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą, 
na stronie poszczególnych gmin:

- 22.04.2017 – www.osirmosina.pl, www.mosina.pl
- 11.06.2017 – www.puszczykowo.pl
- 3.09.2017 – www.steszew.pl
- 15.10.2017 – www.gosirkomorniki.pl
 uczestnicy marszu na dzień imprezy muszą mieć ukończone 16 lat. Osoby poniżej 18
roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie.
 Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, przez formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronach poszczególnych gmin:
- www.osirmosina.pl, www.mosina.pl
- www.puszczykowo.pl
- www.steszew.pl
- www.gosirkomorniki.pl


3. Dystans zawodów:
Mosina – 10 km
Puszczykowo – 10 km
Stęszew – 10 km
Komorniki – 7km


4. Organizacja zawodów, trasa
 Limit Uczestników 200 osób 
 przy biurze zawodów znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji,

złego samopoczucia lub urazu, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego
powiadomienia obsługi zawodów,

  na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW, 
 na trasie będą się znajdować punkty odświeżania, wyposażone w wodę, 


 trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą. W biurze

zawodów dostępna będzie mapka. Na stronie www trasa zostanie udostępniona nie
później niż tydzień przed datą zawodów.




5. Numery startowe:



 każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia numeru startowego na klatce
piersiowej, bądź brzuchu,
 zawodnicy zobowiązani są do niezakrywania numeru startowego. W przypadku zakrycia



numerku startowego sędzia ma prawo zatrzymać uczestnika marszu w celu poproszenia
go o poprawne umieszczenie oznaczenia.

 numer startowy musi odpowiadać numerowi chipa elektronicznego. 


6. Program minutowy, praca biura zawodów:
 Program minutowy może ulec zmianie na poszczególnych imprezach. Szczegółowe
informacje umieszczane będą na głównej stronie zawodów w poszczególnych
zakładkach imprezy, w biurze zawodów i na stronie organizatora. Biuro zawodów będzie
oznakowane i czynne do pół godziny przed startem. Po zamknięciu Biura Zawodów nie
będzie możliwości zapisania się na zawody lub odebrania pakietu startowego.


7. Kategorie i klasyfikacja:
 Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn
 DYSTANS około 7 km Nordic Walking
Klasyfikacja kobiet
K16 - zawodniczki ur. w roku 1988 imłodsze
K30 - zawodniczki ur. w latach 1978 - 1987
K40 - zawodniczki ur. w latach 1968 - 1977
K50 - zawodniczki ur. w latach 1958 - 1967
K60 - zawodniczki ur. w roku 1957 i starsze
Klasyfikacja mężczyzn
M16 - zawodnicy ur. w roku 1988 i młodsi
M30 - zawodnicy ur. w latach 1978 - 1987
M40 - zawodnicy ur. w latach 1968 - 1977
M50 - zawodnicy ur. w latach 1958 - 1967
M60 - zawodnicy ur. w roku 1957 i starsi

 Klasyfikacja Gmin

- Klasyfikacja kobiet i mężczyzn zameldowanych na terenie Gminy Mosina - Puchary za
miejsca 1,2,3 – klasyfikacja w dniu 22 kwietnia 2017
- Klasyfikacja kobiet i mężczyzn zameldowanych na terenie Gminy Puszczykowo Puchary za miejsca 1,2,3 – klasyfikacja w dniu 11 czerwca 2017
- Klasyfikacja kobiet i mężczyzn zameldowanych na terenie Gminy Stęszew - Puchary za
miejsca 1,2,3 – klasyfikacja w dniu 3 września 2017
- Klasyfikacja kobiet i mężczyzn zameldowanych na terenie Gminy Komorniki - Puchary
za miejsca 1,2,3 – klasyfikacja w dniu 15 Października 2017

9. Praca sędziów (nordic walking):



 Na trasie znajdować się będą sędziowie, którzy będą oceniać technikę marszu Nordic
Walking,



 na trasie zawodów mogą znajdować się kamery, które pomogą w wyjaśnianiu
ewentualnych wątpliwości.
 sędziowie poprzez analizę nagrań video po zakończeniu zawodów mają prawo
zdyskwalifikować zawodnika oraz odebrać mu tytuł w przypadku rażących form
naruszenia zasad rywalizacji fair play (np. przy podbieganiu czy skracaniu trasy w
miejscach gdzie nie ma sędziów)



10. Klasyfikacja w Grand Prix WPN w Nordic Walking:


 Postanowienia ogólne:

w każdej imprezie będą przyznawane punkty za zdobyte miejsce, które wliczane będą
do klasyfikacji generalnej Grand Prix WPN,

 obowiązującym czasem jest „czas netto”.

KATEGORIA OPEN
 punkty będą przyznawane według zajmowanych miejsc w poszczególnych kategoriach
wiekowych wg następującego schematu:












1 miejsce – 100 punktów
2 miejsce – 80 punktów
3 miejsce – 70 punktów
4 miejsce – 60 punktów
5 miejsce – 50 punktów
6 miejsce – 45 punktów
7 miejsce – 40 punktów
8 miejsce – 35 punktów
9 miejsce – 30 punktów
10 miejsce – 25 punktów
11 miejsce - 24 punktów
12 miejsce - 23 punktów
13 miejsce – 22 punktów
14 miejsce – 21 punktów
15 miejsce – 20 punktów
16 miejsce – 19 punktów
17 miejsce – 18 punktów
18 miejsce – 17 punktów
19 miejsce – 16 punktów
20 miejsce – 15 punktów
21 miejsce – 14 punktów
22 miejsce – 13 punktów
23 miejsce - 12 punktów
24 miejsce - 11 punktów

25 miejsce – 10 punktów
26 miejsce – 9 punktów
27 miejsce – 8 punktów
28 miejsce – 7 punktów
29 miejsce – 6 punktów
30 miejsce – 5 punktów
31 miejsce – 4 punkty
32 miejsce - 3 punkty
33 miejsce - 2 punkty
34 miejsce i dalej - po jednym punkcie
 W przypadku miejsc ex equo, zawodnicy otrzymują taką samą ilość punktów przypisaną
do zajętego miejsca.

 Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:
  by zostać sklasyfikowanym w podsumowaniu należy wziąć udział w co najmniej
1 imprezie,

 w klasyfikacji generalnej zliczane będą punkty ze wszystkich zawodów w jakich
wystartował zawodnik,

 W klasyfikacji w kategorii OPEN decyduje liczba punktów zebranych podczas
wszystkich startów (klasyfikacja obejmie 3 najlepszych zawodniczek
oraz zawodników na wszystkich dystansach),

11. Pakiet startowy:
 Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny, wodę, numerek
startowy zwrotny na mecie. Możliwe jest rozszerzenie pakietów startowych o
dodatkowe gadżety.

12. Wpisowe:
  Wpisowe na każdych zawodach wynosi 35 zł, 
 Elektroniczne zapisy zamykane są na trzy dni przed rozpoczęciem imprezy do godz.
22:00,
 W przypadku nieosiągnięcia limitu uczestników istnieje możliwość zapisania się w

godzinach otwarcia biura zawodów. Przy zgłoszeniu się w dniu zawodów opłata
startowa wynosi 50 zł,
 opłata startowa jest opłatą manipulacyjną organizatora i nie podlega zwrotowi,

 w przypadku przelania zbyt małej kwoty zgłoszenie jest nieważne.


13. Poruszanie się po terenach leśnych:



Na całej trasie zawodów należy stosować się do zasad ochrony przyrody oraz przepisów
określonych w Ustawie o lasach, Ustawie o ochronie przyrody oraz regulaminów
Wielkopolskiego Parku narodowego a w szczególności: zaśmiecania terenu (czyli np.
porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków); schodzenia z trasy zawodów;
zakłócania ciszy.

14. Postanowienia końcowe:



 WAŻNE: po upływie tygodnia od publikacji wszystkich wyników z danej imprezy na
stronach internetowych- nie ma możliwości edycji/ zmiany.
 zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za
szkody wyrządzone przez uczestników,
 przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika imprezy na wykorzystanie
podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika
informacji o przyszłych wydarzeniach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne
potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje
prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencję na adres Organizatora,
 depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku
zgubienia przez zawodnika numeru startowego organizator jest zwolniony z
odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie. W depozycie nie można
pozostawiać rzeczy wartościowych,
 uczestnicy zawodów zobowiązani sią do posiadania ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
 organizator posiada ubezpieczenie OC,
 zawodnik, który odebrał numer startowy oświadcza, że zapoznał się z niniejszym
regulaminem i akceptuje go w całości,
 ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego
głównego,
 reklamację względem wyników startów można wnosić do 30 min od oficjalnej ich
publikacji. W celu wniesienia protestu konieczna jest wpłata 100zł zwracanego w
przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku,

 obowiązuje zakaz używania
słuchawek
zawodów pod rygorem dyskwalifikacji,

audio podczas

trwania

 podczas trwania wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu
oraz palenia wyrobów tytoniowych (w tym „e-papierosów),
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.



15. Patronaty honorowe:






Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego
Burmistrz Gminy Mosina
Burmistrz Gminy Puszczykowo
Burmistrz Gminy Stęszew
Wójt Gminy Komorniki

