I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs "GRAND PRIX K.S. CELIRONMAN", zwany dalej konkursem, ma na celu
wyłonienie zwycięzców spośród osób, które zdobędą największą ilość punktów
przyznawanych za udział w zawodach sportowych będąc zawodnikiem K.S.
Celironman S.A.
2. Organizatorem konkursu jest K.S. Celironman S.A.  a nagrody zapewnia
artmedia  agencja.pl

II. UCZESTNICTWO
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która startuje w zawodach
sportowych i wpisuje w rubryce klub  "K.S. Celironman"
2. Konkurs trwa do dnia 9 października 2016r., a za okres jego rozpoczęcia uważa
się datę 1.01.2016r.
3. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która reprezentuje klub i podpisała
deklarację zawodnika lub osoby trenującej w klubie Celironman.

III. KRYTERIA OCENY
1. Wpisujecie się na liście startowej i oczywiście bierzecie udział w zawodach:
biegowych, kolarskich, pływackich, triathlonowych.
2. W Grand Prix zostaną uwzględnione jedynie osoby, które podczas zawodów
sportowych w rubryce „klub” wpiszą K.S. Celironman. Dopuszczalna jest forma
wpisywania dwóch klubów, np. K.S. Celironman/Nazwa Innego Teamu.
3. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona osobno wśród kobiet i wśród mężczyzn.
4. Po zakończonych zawodach wysyłacie wiadomość na email:
manager@celironman.pl ze zaktualizowaną tabelą startów (w załączniku)
5.Klasyfikacja Grand Prix ma charakter punktowy i opiera się na oficjalnych
wynikach ogłoszonych przez organizatorów.
Starty są punktowane następująco:

Bieg:
5km
10km
Półmaraton
Maraton
Wszystko powyżej dystansu maratonu

5pkt
10pkt
25pkt
50pkt
75pkt

Kolarstwo:
Wyścig do 20km
Wyścig powyżej 20km

15pkt
20pkt

Duathlon:
Niezależnie od dystansu

30pkt

Aquathlon:
Niezależnie od dystansu

30pkt

Pływanie:
Dowolne zawody

20pkt

Triathlon:
Sprint (750/20/5), 1/8IM i krótsze
Olimpijski (1500m/40/10),
bez oraz z draftingiem
1/2IM oraz długi ITU (3/80/20)
IM
Powyżej IM
Zajęcie miejsca 13
w danej kategorii wiekowej
w kategorii OPEN

40pkt
50pkt
70pkt
100pkt
150pkt

punkty x2
punkty x3.

5. Konkurs wyłoni dwoje zwycięzców: wygrywa zdobywca i zdobywczyni największej
ilości punktów.
IV. NAGRODY
1.Dla zwycięzców organizator przewidział nagrody w postaci kamer sportowych.
Wręczenie nagród odbędzie się 14 października 2016 r. podczas imprezy kończącej
sezon w klubie Foo Foo.

