
  

XV GRAND  PRIX  ROZTOCZA – 2017 
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI 

W  BIEGACH  NARCIARSKICH sezon 2017 
 
                                          R E G U L A M I N 
 
I. CEL IMPREZY: 
 
Celem imprezy „Grand Prix ROZTOCZA – 2017 w biegach narciarskich” jest  popularyzacja biegów 
narciarskich w naszym mieście i regionie, gdzie przygotowano warunki do ich uprawiania                
oraz  zachęcenie jak największej rzeszy dzieci, młodzieży i dorosłych do sportowo - rekreacyjnego 
uprawiania tej dyscypliny sportu. 
Ze względu na rangę imprez (ogólnopolskie, regionalne ) „Grand Prix ROZTOCZA – 2017 w biegach 
narciarskich” ma charakter promocyjny dla naszego miasta i regionu Roztocze. Ponadto ma na celu 
wyłonienie najlepszych zawodników wśród dzieci, młodzieży i seniorów  w poszczególnych 
kategoriach wiekowych 
 

II. CHARAKTER IMPREZY: 
    
XV  „GRAND PRIX ROZTOCZA – 2017 O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI” jest 
imprezą masową rekreacyjno-sportową. 
 

III. ORGANIZATOR: 
 
Komitet Organizacyjny ,,XV GRAND  PRIX ROZTOCZA - 2017 O PUCHAR   BURMISTRZA MIASTA  
TOMASZÓW LUBELSKI”  
 
1. Urząd  Miasta  Tomaszów Lubelski 
2. LOZN z siedzibą  w Tomaszowie Lubelskim 
3. OSiR Tomasovia w Tomaszowie Lubelskim 
4. MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski 
 

IV. Biegi  ,,XV GRAND  PRIX ROZTOCZA - 2017 O PUCHAR   BURMISTRZA MIASTA  TOMASZÓW 

LUBELSKI”  
 
 
Opis zakwalifikowanych biegów jest umieszczony w kalendarzu LOZN opublikowanym na stronie 
www.lozn.org.pl. Zawody te są ogłaszane w aktualnościach i są zapowiadane na banerach na w/w 
stronie. Tam są również informacje o ewentualnych zmianach terminów, klasyfikacje i galerie zdjęć. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lozn.org.pl/


 
V. Kategorie wiekowe 
 

,,XV GRAND  PRIX ROZTOCZA - 2017 O PUCHAR   BURMISTRZA MIASTA  
TOMASZÓW LUBELSKI” rozgrywany jest kategoriach : 

 
Junior  G – 2009 i młodsi 

Junior F – 2007/2008  

Junor  E – 2005/2006 

Junior D  - 2003/2004 

Junior C – 2002/2001 

Junior ( A i B) – 1997/2000 

Senior – 1996 i starsi  z podziałem na    kategorie wiekowe w sezonie 2017: 

W  kategorii  senior/rka jeśli będzie minimum trzech  zawodników  w przedziale  wiekowym : 
   utworzy się dodatkowe klasyfikacje w  kategoriach  wiekowych  

Kobiety: 
grupa I 18-29 lat (96/95/94/93/92/91/90/89/88/87)  
grupa II 30-39 lat (87/86/85/84/83/82/81/80/79/78) 
grupa III 40-49 lat (77/76/75/74/73/72/71/70/69/68) 
grupa IV 50-59 lat (/67/66/75/64/63/62/61/60/59/58} 
grupa V 60 lat i więcej (57/56/55/54/53/52/51/50/49/48//47/46/45/44 i starsze) 

Mężczyźni:  
                          grupa I 18-29 lat (96/95/94/93/92/91/90/89/88/87)  

grupa II 30-39 lat (87/86/85/84/83/82/81/80/79/78) 
grupa III 40-49 lat (77/76/75/74/73/72/71/70/69/68) 
grupa IV 50-59 lat (/67/66/75/64/63/62/61/60/59/58} 

                          grupa V 60 lat i więcej (57/56/55/54/53/52/51/50/49/48//47/46/45/44 i starsze) 
UWAGA:  O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia od 01 stycznia do 31 grudnia. W  przypadku 
małej  ilości  startujących / 3 zawodniczki/cy  minimum/  w  poszczególnych kategoriach  będzie  
prowadzona  jedynie  klasyfikacja ,,open”.  
 

VI. Miejsce i terminy rozgrywania GP: 
 
Zawody rozgrywane są według kalendarza LOZN ogłoszonego na stronie www.lozn.org.pl  
Terminy zawodów i dystanse uzależnione są od warunków pogodowych (śniegu) i możliwości 
przygotowania tras biegowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 
organizacji wszystkich biegów GP. Informacje  o  zawodach umieszczane są w aktualnościach  
i banerach na w/w stronie. Tam są również informacje o odwołaniu zawodów i zmianie terminu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lozn.org.pl/


VII. UCZESTNICTWO  i KOSZTY:  
        
W „Grand Prix Tomaszów” mogą uczestniczyć wszyscy uczestnicy biegów rozgrywanych w ramach 
imprez zakwalifikowanych do GP. 
W  zależności od kategorii biegów zawodnicy  uiszczą opłatę w wysokości :    
- każdy senior uczestnik biegów GP od  10,00 zł  do 20 zł 
- dziecko  i uczeń  od  3,00 do 5,00 złotych. 
Opłaty te przeznaczone są na koszty organizacyjne GP, w tym przede wszystkim na zakup pucharów  
i dyplomów. Uczestnicy są ubezpieczeni indywidualnie i biorą udział w GP na własną 
odpowiedzialność. 

 
VIII.  PUNKTACJA „Grand Prix Roztocza sezon 2017” 
 

Punktacja „ GP Roztocza 2017 ” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 miejsce 

100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 punkty 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 udział 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

 

IX.  Kompensowanie zawodów wyjazdowych odbywających się w terminach 
zawodów „Grand Prix Roztocze - 2017” 
 
 Zawodnicy którzy zostaną powołani do kadry LOZN i reprezentować  będą Lubelski Okręg                        
w zawodach :  
- Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów, 
-  eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
-  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 
-  Biegu Na Igrzyska 
i  będą uczestniczyć w tych zawodach w terminach uniemożliwiający im start w zawodach „Grand Prix 
Tomaszów Lubelski”  otrzymują  80  punktów  kompensacyjnych do kwalifikacji generalnej . „Grand 
Prix”  

 
X.   ZASADY WYŁONIENIA „LIDERA” I ZWYCIĘZCÓW „Grand Prix Roztocze - 2017”  
 
Zwycięzcą „Grand Prix Roztocze – 2017” w poszczególnych kategoriach wiekowych będzie ten 
zawodnik, który zgromadzi łącznie największą ilość punktów we wszystkich rozegranych biegach               
z cyklu „Grand Prix Roztocze - 2017”, uwzględniając poniżej wymienione zasady. 
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników zawodnicy 
uzyskują miejsca  ex aequo. Kolejni  zawodnicy zajmą  miejsca  według zasady : np. trzech  
zawodników  sklasyfikowano na  miejscu pierwszym,  to czwarty  zawodnik klasyfikacji  zajmuje  
czwarte miejsce.  
Do  klasyfikacji  końcowej  brane  będą  punkty  ze  wszystkich  biegów:                                                       
- minus punkty z  jednego najsłabszego biegu - przy rozegraniu przynajmniej 5-ciu biegów  
- minus punkty z dwóch najsłabszych  biegów - przy rozegraniu 6-ciu lub więcej  biegów  
             W ten sposób każdy  uczestnik  może  nie  wystartować w przypadku pierwszym w  jednym  
biegu, a w przypadku drugim w dwóch biegach  i  nie  będzie to miało  wpływu  na  końcową  
klasyfikację. W sytuacji udziału zawodnika we wszystkich biegach odejmowane będą punkty                     
za najsłabsze wyniki w edycji GP na zasadach jak wyżej . 



1. Do końcowej klasyfikacji będą brani uczestnicy "GP Roztocze - 2017”, którzy uczestniczyli          
i zostali sklasyfikowani:  
-  w przynajmniej w trzech biegach przy rozegranych 5-ciu zawodach,                    

      -  w przynajmniej w czterech biegach przy rozegranych 6-ciu lub więcej zawodach. 

 
XI. NAGRODY  W  KLASYFIKACJI  KOŃCOWEJ : 
W klasyfikacji końcowej : 
-   do 3 miejsca puchary i dyplomy 
-   wszyscy skalsyfikowani  dyplomy.  
W przypadku pozyskania  sponsora  przewidywane  są  nagrody rzeczowe. 

 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
Zawody „Grand Prix Roztocze - 2017” rozgrywane mogą być ze startu indywidualnego lub wspólnego 
w zależności  od regulaminu imprezy biegowej w/g zasad Narciarskiego  Regulaminu Sportowego. 
Rozstrzygnięcie spraw spornych  i  nie objętych niniejszym regulaminem należy do organizatora 
„Grand Prix roztocze - 2017”  
 
Uwagi i wnioski do przedstawionego regulaminu GP 2015  proszę kierować pod  adres mail : 
tom.tom60@wp.pl. 


