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Regulamin Otwartych Mistrzostw Polski Drużyn 2022
1. Organizator
1. Organizatorem jest Fundacja Action-Life; ul. Jodłowa 23B, 02-907 Warszawa,
NIP 5213675598, REGON 147332780.
2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: +48 609 084 340, mailowo:
kontakt@niepodlegla5.pl lub korespondencyjnie: Fundacja Action-Life, ul. Sygietyńskiego 8
lok. U-1, 04-217 Warszawa
2. Termin i miejsce
1. Wydarzenie odbędzie się w dniu 06 listopada 2022 roku w Warszawie podczas wydarzenia
Niepodległa Piątka na PGE Narodowym.
3. Podczas wydarzenia obowiązuje regulamin Niepodległej Piątki na PGE Narodowym.
4. Zasady uczestnictwa
1. W rywalizacji wezmą udział wszyscy uczestnicy zgłoszeni na wydarzenie Niepodległa Piątka
na PGE Narodowym, którzy dokonali rejestracji poprzez stronę internetową niepodlegla5.pl
2. W klasyfikacji Otwartych Mistrzostw Polski Drużyn uwzględnieni zostaną zawodniczki i
zawodnicy, którzy podczas rejestracji na wydarzenie jako klub wpisali identycznie brzmiące
nazwy.
5. Rywalizacja i klasyfikacje
1. W ramach Otwartych Mistrzostw Polski Drużyn w biegu na 5 km prowadzona będzie
klasyfikacja drużynowa osobno dla kobiet, mężczyzn i zespołów MIX. Wygrywa drużyna, która
osiągnie najniższy łączny czas.
2. W ramach rywalizacji prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a) klasyfikacja kobiet z klubów posiadających licencje PZLA (liczy się suma czasów 3
najszybszych zawodniczek)
b) klasyfikacja mężczyzn z klubów posiadających licencje PZLA (liczy się suma czasów 3
najszybszych zawodników)
c) klasyfikacja MIX z klubów posiadających licencje PZLA (liczy się suma czasów 2
zawodniczek i 2 zawodników)
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d) klasyfikacja kobiet z drużyn nieposiadających licencji PZLA (liczy się suma czasów 3
najszybszych zawodniczek)
e) klasyfikacja mężczyzn z drużyn nieposiadających licencji PZLA (liczy się suma czasów 3
najszybszych zawodników)
f) klasyfikacja MIX z drużyn nieposiadających licencji PZLA (liczy się suma czasu 2
zawodniczek i 2 zawodników)
g) klasyfikacja najliczniejsza drużyna zgłoszonych do rywalizacji.
3. Zawodnicy z pierwszych trzech zespołów z klasyfikacji zespołów kobiet i mężczyzn są
wyłączeni z klasyfikacji MIX. (np. Panowie Wiśniewski, Kowalski i Malinowski z drużyny
„Biegające Miśki” osiągnęli najniższy łączny czas i wywalczyli złoty medal w klasyfikacji
mężczyzn. W klasyfikacji MIX zostaną uwzględnieni Panowie z tej samej Drużyny, którzy
osiągnęli 4 i 5 wynik)
6. Nagrody
1. Za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacjach ujętych w punkcie 5 a-f zawodnicy otrzymają medale
Mistrzostw Polski.
2. W klasyfikacji najliczniejsza drużyna, zespół otrzyma pamiątkową statuetkę.
7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi Niepodległej Piątki. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga
Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości
uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości
bądź częściowo) zachowują ważność.

