
Regulamin 

BIATLON LETNI 
VII Otwarte Mistrzostwa GKB w Biatlonie Letnim 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Biatlon Letni (pełna nazwa VII Otwarte Mistrzostwa GKB w Biatlonie Letnim) organizowany 

jest przez Grodziski Klubu Biegacza przy współudziale funduszy z dotacji z Gminy Grodzisk Wlkp. 

2. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU 

1. Bieg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2015 r. (niedziela), start i meta zlokalizowane będą na 

terenie Strzelnicy Sportowej w Zdroju. Start biegu nastąpi o godzinie 11.00 i 12:00 

2. Trasa biegu poprowadzona jest po terenie leśnym, na 2 pętlach drogą gruntową. 

 Mapka trasy znajduje się na stronie organizatora w zakładce Biatlon Letni. 

3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie 8 km, 2 pętle po 4 km  

( + ewentualne rundy karne po 100m za każdy nie celny strzał ) 

4. W miejscu nawrotu będzie się znajdował punkt z wodą. 

5. Trasa biegu nie będzie wyłączona z ruchu. 

6. Bieg odbędzie się w 2 turach po 24 uczestników w każdej, czyli łącznie w zawodach może wziąć 

udział 48 osób. O udziale decyduje kolejność uiszczenia opłaty startowej. Przy dużym 

zainteresowaniu dopuszczamy możliwość przeprowadzenia 3 tury max. 24 osoby i limit 72 osób 

§ 3. UCZESTNICTWO W BIEGU  

1. W biegu startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat. Osoby, które 

ukończyły lat 16, mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. 

2. W dniu biegu zawodnicy zostaną zweryfikowani w biurze zawodów w godzinach 9:00-10:00 

Biuro Zawodów mieścić się będzie w Wigwamie w Zdroju.         

Tak wczesne przybycie jest konieczne, gdyż przewidujemy dla każdego zawodnika strzały próbne. 

3. Podczas biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki.  

4. Mile widziane by zawodnicy z danego klubu startowali w strojach klubowych. 

§ 4. ZASADY BIEGU 

1. Bieg rozgrywany jest systemem: 

START - bieg 200 m do stanowiska strzelniczego w pozycji leżącej (5 strzałów, broń czeka i zostaje 

na strzelnicy) – bieg 100 m do miejsca startu – dodatkowe 100 m z każdy niecelny strzał – bieg 

1850 m – nawrót – powrót tą samą trasą 1850m - 2 pętla i 2 strzelanie jak wyżej – META. 

Ewentualny czas oczekiwania na zwolnienie stanowiska strzelniczego będzie odliczony od wyniku. 

2. Po starcie pierwszych trzech osób co 2 minuty startować będą kolejne trójki, tak aż wystartują 

wszystkie 24 osoby. Potem start kolejnych 24 osób w tym samym systemie. 

3. Każdy niecelny strzał karany będzie dodatkowymi 100 m biegu na pętli wyznaczonej taśmą 

umiejscowioną między strzelnica, a miejscem startu i mety. 

 



§ 5. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia elektronicznie do 21 sierpnia 2015 na stronie: Link do zapisów: Link do zapisów: 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1839 

Wpisz – KONIECZNIE swój aktualny czas z tego roku w biegu na 10 km – pozwoli to nam 

dopasować 3 osobowe grupy startowe ! 

2. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia w dniu biegu o godz. 10:00 opłata 20 zł        

§ 6. KLASYFIKACJE                

1. Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.         

2. W przypadku startu minimum 3 drużyn po 3 osoby z jednego klubu  prowadzona będzie 

klasyfikacja drużynowa.                

3. Wybrana będzie również osoba najlepiej strzelająca.                                        

§ 7. NAGRODY                 

1. Miejsca od 1 do 3 w kategorii Pań i Panów zostaną nagrodzone pucharami.         

2. Każdy otrzyma pamiątkowy dyplom oraz medal 

3. W przypadku prowadzenia klasyfikacji drużynowej przewidziano 3 puchary.         

4. Dyplom otrzyma osoba najcelniej strzelająca. 

§ 8. OPŁATA STARTOWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 15 zł, do dnia 

22.08.2013 r. na koncie organizatora. Dla mieszkańców gminy Grodzisk Wlkp. oraz członków 

Grodziskiego Klubu Biegacza przysługuje niższa opłata startowa w wysokości 10 zł. 

W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia w dniu biegu o godz. 10:00 opłata 20 zł 

2. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora:  

58 2030 0045 1110 0000 0225 4990 Stowarzyszenia Grodziski Klub Biegacza 

 ul . Żwirki i Wigury 2A , 62-065 Grodzisk Wlkp. (w tytule: Biatlon Letni Imię i Nazwisko) 

4. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego biegacza. 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każda z zawodnik otrzyma poczęstunek po biegu. 

2. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje organizator biegu. 

§ 10. BIEG DLA DZIECI 

Po biegu głównym ok. 13:00 po trasie okrążenia karnego odbędzie się bezpłatny bieg dla dzieci 

osób startujących w biatlonie letnim (bez strzelania).  

Zgłoszenia smichi@poczta.onet.pl  i w dniu biegu, dystans ok. 100 m, kategorie w zależności od 

ilości zgłoszonych osób. Dla każdego malucha na mecie napój i coś słodkiego i medal. 

 

Dyrektor biegu – Marcin Łodyga 
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