Regulamin
II Mosińskiego Grand Prix 5  10  15
2017
Organizator i cel Mosińskiego Grand Prix 5 • 10 • 15
Organizatorem biegów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie oraz Stowarzyszenie „Mosiński Sport”.
Biegi są dofinansowana ze środków Gminy Mosina.
Celem zawodów jest upowszechnianie biegania, promocja Gminy Mosina, terenów Wielkopolskiego Parku
Narodowego oraz terenów Nadleśnictwa Konstantynowo.
Podstawowe informacje:
- W skład II Mosińskiego Grand Prix 5 • 10 • 15 wchodzą trzy biegi




15.01.2017 – III Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym na dystansie 10 km w ramach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz 60-lecia WPN
28.05.2017 – IV Bieg „Elegant na 5” - na dystansie 5 km
22.10.2017 – II Bieg Pamięci - na dystansie 15 km

- Integralną częścią cyklu Mosińskiego Grand Prix 5 • 10 • 15 będą regulaminy poszczególnych imprez
biegowych
- Informacje o zgłoszeniach do udziału w biegach, opłatach startowych za poszczególne biegi, limitach
uczestników będą zamieszczone w regulaminach poszczególnych biegów.
- We wszystkich trzech biegach wchodzących w skład Mosińskiego Grand Prix 5 • 10 • 15 stosowany będzie
Elektroniczny pomiar czasu.
- Limit czasu na pokonanie dystansu w poszczególnych biegach wynosi 9 minut na każdy kilometr biegu.
Biegi Mosińskiego Grand Prix 5 • 10 • 15
III Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym w ramach WOŚP
Bieg charytatywny o charakterze przełajowym, trasa wymagająca z licznymi podbiegami po terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Trasa składa się z 1 okrążenia, oznakowana co 1 km. Start i meta Stacja
Turystyczna Osowa Góra w pobliżu biura zawodów. Opłata za udział w biegu wynosi 30 zł + 20 zł
darowizny do puszki WOŚP podczas weryfikacji w biurze zawodów.
IV Bieg „Elegant na 5”
Bieg odbędzie się ulicami miasta Mosina. Trasa biegu posiada nawierzchnię utwardzoną, oznakowana co 1
km. Trasa posiada ATEST PZLA. Start i meta Plac 20 Października w Mosinie. Opłata za udział w biegu
wynosi 39 zł
II Bieg Pamięci - na dystansie 15 km
Bieg upamiętniający Mosińskie wydarzenia z dnia 20.10.1939, o charakterze przełajowym. Trasa składa się z
1 okrążenia, oznakowana co 1 km. Start i meta Nadleśnictwo Konstantynowo w pobliżu biura zawodów.
Opłata za udział w biegu wynosi 49 zł.
Istnieje możliwość zakupu Karnetu za udział w trzech biegach II Mosińskiego Grand Prix 5 • 10 • 15.
Opłata wynosi 100 zł za trzy biegi + 20 zł darowizna do puszki na rzecz WOŚP podczas III Biegu
Zimowego. Zakup karnetu możliwy jest do dnia 30.12.2016.

Warunki uczestnictwa
W biegach mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania
lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą
oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startujące w biegach zobowiązane
są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.
Klasyfikacja w cyklu Grand Prix
- Prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn. O ostatecznej lokacie zawodnika w klasyfikacji generalnej
całego cyklu decyduje suma czasu netto uzyskanego we wszystkich trzech biegach.
- W II Mosińskim Grand Prix 5 • 10 • 15 zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończyli minimum dwa
z trzech biegów. W tym przypadku do wyniku końcowego doliczony zostanie limit czasowy z biegu w
którym zawodnik nie wziął udziału
- W przypadku uzyskania tej samej sumy czasu o kolejności decyduje bilans w rywalizacji między
zawodnikami w biegach cyklu.
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:
M/K 16
– zawodnicy urodzeni w latach 1988-2000
M/K 30
– zawodnicy urodzeni w latach 1973-1987
M/K 45
– zawodnicy urodzeni w latach 1958-1972
M/K 60+
– zawodnicy urodzeni w roku 1957 i starsi
Klasyfikacja na najlepszego biegacza Mosiny
Zwycięzcą klasyfikacji zostaje mężczyzna i kobieta, którzy spośród osób, które w czasie rejestracji do biegu
zadeklarują, że są mieszkańcami Gminy Mosina i zdobędą największą pozycję wśród kobiet i mężczyzn w
klasyfikacji Grand Prix na zakończenie cyklu.
Osoba, która otrzyma nagrodę w klasyfikacji generalnej nie będzie uwzględniana kategorii wiekowej.
Nagrody
Nagrody w końcowej klasyfikacji Mosińskiego Grand Prix 5 • 10 • 15:
- Puchary i statuetki dla pierwszej trójki we wszystkich kategoriach.
- Klasyfikacja generalna - nagrody finansowe w wysokości:
Mężczyźni:
I miejsce 500 zł
II miejsce 300 zł
III miejsce 200 zł
Kobiety
I miejsce 500 zł
II miejsce 300 zł
III miejsce 200 zł
Postanowienia końcowe:
Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
Numer startowy powinien być przypięty z przodu na wysokości piersi.
Zawodnik biegnący bez numery startowego lub/i bez chipa nie zostanie sklasyfikowany.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Organizator zapewnia:
numer startowy, komplet agrafek, medal, napoje, opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym
programem imprezy;
depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy
pozostawiać w depozycie);
reportaż fotograficzny z każdej imprezy na stronie www.osirmosina.pl, facebook/OSiR oraz stronach
poszczególnych biegów
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegów.
Koordynator II Mosińskiego Grand Prix 5 • 10 • 15:
Estera Wekwert, e-mail: estera.wekwert@mosina.pl

