Reglement for Bornholms Tidendes Grand Prix 2019
Bornholms Tidendes Grand Prix-serie omfatter 10 løb, spredt over hele sæsonen. Dog indgår
Softice-løbet i Gudhjem ikke i børnenes grand prix-serie, som derfor omfatter 9 løb.
Der løbes i følgende aldersklasser i 2019:
Seniorkvinder og -herrer, børn årg. 2005-07, børn årg. 2008-10 og børn årg. 2011-15, ungdom
2001-04, samt to veteranrækker for både mænd og kvinder (1960-69 samt 1959 og ældre)
Efter hvert løb uddeles der point efter flg. skala:
1-50 point til de 50 bedste løbere i herreklassen
1-40 point til de 40 bedste løbere i dameklassen
1-10 point til de 10 bedste løbere i alle børneklasserne
1-10 point til de 10 bedste løbere i veteranklasserne født 1960-69
1-10 point til de 10 bedste løbere i veteranklasserne født 1959 eller tidligere)
1-5 point til de 5 bedste løbere i ungdomsklasserne m/k (født 2001-04)
I herreklassen kan der max. scores 350 point i 7 tællende løb.
I dameklassen kan der max. scores 280 point i 7 tællende løb.
I veteranklasserne kan der max. scores 70 point i 7 tællende løb
I ungdomsklasserne kan der max. scores 35 point i 7 tællende løb
I børneklasserne kan der max. scores 60 point i 6 tællende løb
For at opnå grand prix-point skal løberne være bosiddende på Bornholm eller være medlem af en
bornholmsk idrætsforening (ikke nødvendigvis en atletikklub).
Klassevinderne i herre- og dameklassen samt de seks børneklasser præmieres efter hvert løb af den
arrangerende klub, ligesom der udloddes et antal lodtrækningspræmier blandt samtlige deltagere.
Resultatlisten bringes på tidende.dk hurtigst muligt efter løbet.
Så vidt muligt bringes resultatlisten tillige i Bornholms Tidende på den første udgivelsesdag efter
hvert løb.
Desuden bringes resultaterne og den samlede stilling løbende på grandprix.tidende.dk.
Indsigelser til resultatlisterne fra de enkelte løb meddeles den arrangerende klub senest otte dage
efter løbets afvikling.
Indsigelser til den samlede pointopgørelse eller ændringer i resultatlisten meddeles Keld
Christensen på bornholms.grandprix@gmail.com
Efter sæsonen uddeles et antal præmier til de bedst placerede løbere i Bornholms Tidendes Grand
Prix-serie.
Top 5 herrer og damer
Top 3 i alle børneklasser
Top 3 i ungdoms- og veteranklasserne
Desuden kåres årets Grand Prix-løbere m/k udpeget af de arrangerende klubber og Bornholms
Tidende.

