REGULAMIN
Grand Prix półmaratonów południowo-zachodniej Polski 2013
I. Organizator: Fundacja WROACTIV we Wrocławiu
Miejsca i terminy biegów zaliczane do Grand Prix
1. Półmaraton Ślężański – 23.03.2013
2. Półmaraton Jeleniogórski – 3.05.2013
3. Półmaraton Opolski – 19.05.2013
4. Półmaraton Jawor – 06.2013*
5. Półmaraton Kietrz – 8.06.2013
6. Półmaraton Henrykowski – 10.08.2013
7. Półmaraton Wałbrzych – 25.08.2013
8. Półmaraton Legnica – 06.10.2013
II. Klasyfikacja
W ramach cyklu prowadzona będzie klasyfikacja:
1. Generalna kobiet
2. Generalna mężczyzn
na podstawie sumy czasów 5 najlepszych biegów wymienionych w pkt. I.
W Grand Prix południowo-zachodniej Polski będą klasyfikowane zawodniczki i zawodnicy
posiadający obywatelstwo polskie. W przypadku uzyskania przez zawodników
jednakowych czasów, decydujący będzie czas z ostatniego startu w cyklu Grand Prix.

III. Nagrody
Podsumowanie Grand Prix Polski południowo-zachodniej i wręczenie nagród dla 6
najlepszych kobiet i mężczyzn odbędzie się podczas ostatniego Półmaraton.
Od nagród finansowych/rzeczowych, których wartość przekroczy 760 PLN brutto (kwota
zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 68 o podatku
dochodowym od osób fizycznych) zostanie pobrany (potrącony) podatek zgodnie z art. 41

ust. 4. Nagrody finansowe będą wypłacane wyłącznie na podane przez zawodnika konto
bankowe w terminie 21 dni od zakończenia ostatniego biegu.

IV. Ustalenia końcowe
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora .
2. Protesty dotyczące cyklu Grand Prix można wnieść na piśmie na miejscu do Biura
Zawodów lub do Organizatora w terminie 3 dni od daty odbycia się ostatniego z Biegów w
ramach cyklu. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozstrzygane.
3. Szczegółowe zasady rozgrywania i warunki uczestnictwa w poszczególnych Biegach
cyklu Grand Prix uregulowane są w odrębnych Regulaminach tych Biegów.
4. Informacje dotyczące cyklu oraz poszczególnych Biegów można uzyskać pod adresem:
www.wroactiv.pl
5.Organizator zastrzega sobie prawo do dodania do Grand Prix dodatkowego półmaratonu
z zachowaniem zasady wymienionej w pkt. III. Informacja o nowym biegu zostania podana
do wiadomości nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem biegu na stronie Fundacji.
6. Wyniki zawodów dostępne będą na stronach:
www.maratonypolskie.pl oraz
www.wroactiv.pl
7. Organizator będzie organizował dla zainteresowanych wyjazd z Wrocławia na
półmaratony do Jeleniej Góry, Opola, Jawora, Kietrza, Wałbrzycha i Legnicy. Szczegóły
na stronie Fundacji www.wroactiv.pl
* termin jeszcze nie ustalony
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