
REGULAMIN  
ŁUBIANKA GRAND PRIX W BIEGACH  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2022/2023 

O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁUBIANKA 

 

 

I. Organizatorzy i cele 

1. Organizatorzy 

Łubianka Grand Prix w Biegach dla Dzieci i Młodzieży jest imprezą sportową 
Gminy Łubianka organizowaną przez Bibliotekę - Centrum Kultury w Łubiance, 
we współpracy ze szkołami, finansowaną z budżetu gminy. 

2. Cele 

• promowanie zdrowego stylu życia,  

• popularyzacja biegów na terenie Gminy Łubianka, 

• organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży, 

• zainteresowanie pasją biegania. 
 

II. Terminarz 

Biegi dla dzieci i młodzieży są organizowane w terminach: 

L.p. Nazwa imprezy Miejsce Data imprezy Godzina 

1. Łubianka Grand Prix               

– edycja wrześniowa 

Szkoła Podstawowa  

w Pigży 

19.09.2022 r. 17:15 

2. Łubianka Grand Prix               

– edycja październikowa 

Szkoła Podstawowa  

w Pigży 

17.10.2022 r. 17:15 

3. Łubianka Grand Prix               

– edycja marcowa 

Szkoła Podstawowa  

w Pigży 

20.03.2022 r. 17:15 

4. Łubianka Grand Prix               

– edycja kwietniowa (1) 

Szkoła Podstawowa  

w Pigży 

3.04.2022 r. 17:15 

5. Łubianka Grand Prix               

– edycja kwietniowa (2) 

Szkoła Podstawowa  

w Pigży 

24.04.2022 r. 17:15 

6. Łubianka Grand Prix               

– edycja majowa 

Szkoła Podstawowa  

w Pigży 

15.05.2022 r. 17:15 



• Poza podanymi terminami odbędą się jeszcze dwa biegi: Bieg Niepodległości 
(11 listopada) oraz Bieg Samorządowy (3 maja)  - biegi te nie wchodzą w 
skład klasyfikacji generalnej Biegów dla dzieci i młodzieży Łubianka Grand 
Prix 2019/2020. 

 

III. Dystanse i kategorie wiekowe 

- 100m, do lat 6  (rocznik 2016 i młodsi) 

- 400m, 7-9 lat (2013 - 2015),  

- 800m, 10-12 lat (2010 - 2012) 

- 1400m, 13-15 lat (2007 - 2009) 

 

IV. Klasyfikacja 
 

• W biegach dla dzieci i młodzieży sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy 
ukończą minimum 3 edycje. 

• W biegach dla dzieci i młodzieży o przynależności do kategorii wiekowej 
decyduje rok urodzenia.   

 

V. Punktacja 

1. W każdym z biegów dla dzieci i młodzieży przyznawana jest w następujący 
sposób: 

• Zawodnicy, którzy zajęli odpowiednio miejsca 1 - 3 otrzymują punkty z 
zachowaniem  2 punktów różnicy pomiędzy każdym zawodnikiem – np. jeżeli 
czwarty zawodnik  zdobędzie 9 pkt., to trzeci zdobywa 11 pkt., drugi – 13 
pkt., a zwycięzca - 15 pkt., 

• Jeżeli w danym biegu uczestniczy więcej niż 12 zawodników, to zawodnicy, 
którzy  zajmą miejsca od dwunastego w dół, otrzymują po jednym punkcie -  
dwunasty – 1  pkt., trzynasty – 1 pkt. itd. W związku z tym zwycięzca danego 
biegu maksymalnie  może zdobyć 15 pkt.  

• Jeśli w danym biegi, w danej kategorii startuje tylko jeden zawodnik, otrzymuje 
on 3 pkt. za bieg. 

• Podsumowanie, wręczenie pucharów i medali, odbywać się będzie w czerwcu 
(data do ustalenia przez organizatorów). 

• do klasyfikacji końcowej zaliczone będą punkty z PIĘCIU najlepszych edycji.  

 

VI. Współzawodnictwo szkół podstawowych 

1. Po każdej edycji biegów organizator sumuje liczbę uczestników z każdej 
szkoły. Szkoła, która po 6-ciu edycjach uzyska najwyższą sumę uczestników 



we wszystkich edycjach Łubianka Grand Prix 2022/2023 Biegi dla dzieci i 
młodzieży, otrzyma nagrodę rzeczową.  

2. Oddzielnie prowadzona jest klasyfikacja indywidualna dla dziewcząt i 
chłopców. 

3. Dystanse, terminarz i kategorie indywidualne zgodne z pkt. II i III. 
4. Do ilości uczestników bierze się pod uwagę udział w 6-ciu edycjach Grand 

Prix. 
 

VII. Nagrody 

1. Na zakończenie Łubianka Grand Prix zawodnicy otrzymują: 

• puchary za I – III miejsce w poszczególnych kategoriach, 

• pamiątkowe medale dla dzieci i młodzieży za ukończenie co najmniej 3 edycji 
biegu dla dzieci i młodzieży.  

• Wśród dzieci, które ukończyły co najmniej 4 biegi, zostanie rozlosowana 
nagroda  w postaci SMARTWATCH’A. 

 

VIII. Biuro biegu 

1. Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance, ul. Toruńska 4, 87-152 Łubianka, 
 tel. 883-858-748, e-mail: bck@lubianka.pl  
 

• Sebastian Podkański – kierownik organizacyjny (koordynator biegów) 
 

2. W dniu zawodów biuro biegu znajduje się na mecie minimum 30 min. przed 
startem biegu. 

3. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są w dniu biegu, w budynku Szkoły 
Podstawowej w Pigży. 
 

IX. Ponadto organizatorzy zapewniają 

• Słodkie upominki stosownie do aktualnych możliwości organizatora,  

• Po każdej edycji ogłaszane są wyniki danej edycji oraz wyniki łączne 
sumujące wyniki w klasyfikacjach generalnych na stronie www.lubianka.pl 
oraz na fanpage’u Biblioteki – Centrum Kultury w Łubiance. 

mailto:ck@lubianka.pl
http://www.lubianka.pl/

