
 
 

REGULAMIN 

GRAND PRIX LUBLINA 2022 

 

 

§ 1 

Organizatorem klasyfikacji Grand Prix Lublina 2022 jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie z siedzibą 

w Lublinie przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin, NIP: 946-26-20-374 oraz KRS: 0000378048. 

 

§ 2 

1. Do Grand Prix Lublina 2022 zaliczają się następujące biegi: 

• bieg na dystansie 10 km pn. „Wiosenna Dycha” – 24 kwietnia 2022 r.  

• bieg na dystansie 5 km „Chęć na Pięć” – 29 maja 2022 r. 

• Bieg na dystansie 10 km pn. „Jesienna Dycha” – 18 września 2022 r. 

• bieg na dystansie 21,0975 km pn. „6. Półmaraton Lubelski” – 16 października 2022 r. 

• bieg na dystansie 5 km „Chęć na Pięć” –  6 listopada 2022 r.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu biegu, jeżeli z przyczyn niezależnych od 

organizatora przeprowadzenie zawodów we wskazanym terminie nie będzie możliwe. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy biegów zaliczanych do punktacji Grand 

Prix Lublina 2022. 

 

§ 3 

Punkty do Grand Prix Lublina 2022 będą zaliczone zawodnikom, którzy zostaną sklasyfikowani 

przynajmniej w jednym z biegów wymienionych w § 2. Do końcowej punktacji będą wliczane wszystkie 

biegi wymienione w § 2. 

 

§ 4 

1. W poszczególnych biegach pierwszym 1000 zawodnikom startujących w/w biegach zaliczanych do 

Grand Prix Lublina 2022 będą przyznawane punkty (pierwszym 50 zawodnikom po czasie brutto, 

pozostałym po czasie netto) według następującego przelicznika:   

• 1 miejsce  – 1000 pkt,  

• 2 miejsce – 999 pkt.,  

• 3 miejsce – 998 pkt …, itd. z uwzględnieniem wagi punktów określonej w § 4 ust. 2.  

W przypadku, gdy w danym biegu startuje więcej niż 1000 zawodników, każdy kolejny zawodnik 

począwszy od 1001 zdobywa 1 punkt.  

2. Każdy bieg w zależności od dystansu będzie liczony wg następującej wagi punktów:  

• biegi na dystansie 5 km – 0,8 pkt, 

• biegi na dystansie 10 km – 1 pkt, 

• bieg na dystansie półmaratonu – 1,2 pkt. 

 

§ 5 

1. W Grand Prix Lublina 2022 prowadzona jest odrębna klasyfikacja dla kobiet oraz mężczyzn 

w kategorii open i w następujących kategoriach wiekowych: 14+, 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+. 



 
 

2. W ramach kategorii wiekowych w Grand Prix Lublina 2022 każdy uczestnik zostanie 

sklasyfikowany według następujących zasad: 

a) Kat. 14+   2008 - 2003 

b) Kat. 20+   2002 - 1993 

c) Kat. 30+   1992 - 1983 

d) Kat. 40+   1982 - 1973 

e) Kat. 50+   1972- 1963 

f) Kat. 60+   1962 - 1953 

g) Kat. 70+   1952 - i starsi 

 

3. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek zawodnika (wg rocznika, bez uwzględniania 

daty dziennej) z chwili rozegrania pierwszych zawodów zaliczanych do Grand Prix Lublina 2022 

(Wiosenna Dycha, 25.04.2022) bez względu na to, czy zawodnik brał w nich udział. 

 

§ 6 

O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje ilość zdobytych punktów. W przypadku zdobycia równej 

ilości punktów, wyższe miejsce zajmie osoba, która będzie miała więcej punktów w swoim najlepszym 

biegu, w przypadku remisu wg tej zasady decyduje kolejna najwyższa wartość punktowa z kolejnego 

najlepszego biegu zawodnika (zasadę stosuję się do skutku). W przypadku nie rozstrzygnięcia o 

kolejności według tej zasady wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który zdobył największą ilość punktów 

licząc od biegu pierwszego. 

 

§ 7 

1. Przewidziane są wyróżnienia oraz puchar za zajęcie miejsc open od 1 do 3 oraz miejsca 1 

w poszczególnych kategoriach wiekowych (14+, 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+) odrębnie dla kobiet 

oraz mężczyzn. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez 

siebie klasyfikacjach. 

 

§ 8 

Wyróżnienia w kategorii open i wiekowej nie dublują się.  

 

§ 9 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 


