
                                                                

 

                                       
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik 
Dział Organizacji Imprez i Promocji: +48 32 42 27 839 wew. 22 i 21, imprezy@mosir.rybnik.pl   www.mosir.rybnik.pl  

 

REGULAMIN 
III Biegowe Grand Prix Rybnika (BGPR) - 2019 

   
I. Cel. 

1. Uatrakcyjnienie sportowej rywalizacji i integracji biegaczy biorących udział w poszczególnych rybnickich imprezach 

biegowych poprzez wprowadzenie dodatkowej klasyfikacji sportowej. 

2. Popularyzacja biegania jako sposobu na zdrowy styl życia oraz spędzanie wolnego czasu. 

3. Promocja miasta Rybnika. 

  

II. Organizator. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul Gliwicka 72, 44- 200 Rybnik 

e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl   tel.:32 42 27 839 wew. 22 i 21 

  

III. Terminy, nazwy i dystanse biegów wliczanych do III Biegowego Grand Prix Rybnika. 

a) 19.05.2019 r. - XII Bieg Wiosny – dystans 5 km 

b) 29/30.06. 2019 r. - X Rybnicki Półmaraton Księżycowy – dystans 21,0975 km  

c) 29.09.2019 r. – XIV Kamień Extreme – dystans 5,5 km +/- 0,5 km 

d) 1.12.2019 r. - XV Bieg Barbórkowy – dystans 10 km - FINAŁ III Biegowego Grand Prix Rybnika. 

 

Informacje dotyczące poszczególnych biegów podane są w regulaminach danych biegów. 

  

IV. Klasyfikacja. 

1. W ramach Biegowego Grand Prix Rybnika prowadzone będą osobno klasyfikacje generalne: kobiet i mężczyzn. 

2. Zawodnik w momencie rejestracji do poszczególnych biegów z cyklu BGPR zobowiązany jest do wpisania 

jednobrzmiąco swojego imienia i nazwiska oraz daty urodzenia. W przypadku gdy w/w dane będą różniły się w 

poszczególnych biegach, zawodnik nie będzie sklasyfikowany w ramach cyklu. 

3. W klasyfikacji końcowej udział biorą zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 3 z 4 biegów (rozpoczęcie III Biegowego 

Grand Prix Rybnika od Biegu Wiosny lub od Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego). 

4. W klasyfikacji końcowej zliczane będą wszystkie starty danego uczestnika, a o zajętym miejscu w klasyfikacji końcowej 

decyduje suma zgromadzonych punktów z 4 biegów (min. 3). 

5. W przypadku gdy w klasyfikacji końcowej więcej niż jedna osoba zdobędzie, tą samą ilość punktów, o zajętym miejscu 

w pierwszej kolejności będzie decydować mniejsza ilość startów, a następnie wynik z Biegu Barbórkowego. 

6. Osoby, które zapiszą się do III BGPR wystartują i ukończą mniej niż 3 biegi - nie zostaną sklasyfikowane. 

 

Chcesz wystartować w III BGPR – koniecznie zaznacz podczas rejestracji do poszczególnych biegów: „start w III BGPR” – 

w przeciwnym wypadku nie będziesz sklasyfikowany. 

 

Wystartuj min. w 3 z 4 biegach w ramach III Biegowego Grand Prix Rybnika (Bieg Wiosny, Półmaraton Księżycowy, 

Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy) i zyskaj dodatkową zniżkę na opłatę startową przy 3 i/lub 4 biegu – ZAZNACZ 

KONIECZNIE przy zgłoszeniu Twój wybór: „startu w III BGPR”. ABY ZNIŻKI BYŁY NALICZONE ZAZNACZ KONIECZNIE 

przy każdym Twoim zgłoszeniu udział w III Biegowym Grand Prix Rybnika (III BGPR) – po opłaceniu drugiego biegu – 

wygenerowany zostanie KOD ZNIŻKOWY na trzeci bieg. Po opłaceniu trzeciego biegu – wygenerowany zostanie KOD 

ZNIŻKOWY na czwarty bieg. KODY zostaną przesłane na adres e-mail – zarejestrowanego uczestnika (za realizację 

KODÓW ZNIŻKOWYCH – odpowiedzialna jest firma przyjmująca rejestrację: datasport). 
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V. Punktacja. 

1. O wynikach końcowych klasyfikacji Biegowego Grand Prix Rybnika decyduje łączna ilość zgromadzonych punktów z 4 

biegów. 

Punktacja będzie przyznawana dla każdego biegu na takich samych regułach (wszystkie biegi są równoważne). Osobno 

będzie prowadzona klasyfikacja dla kobiet i osobno dla mężczyzn, zgodnie z punktacją: 

 

1 miejsce – 40 pkt. 11 miejsce – 20 pkt. 

2 miejsce – 38 pkt. 12 miejsce – 18 pkt. 

3 miejsce – 36 pkt. 13 miejsce – 16 pkt. 

4 miejsce – 34 pkt. 14 miejsce – 14 pkt. 

5 miejsce – 32 pkt. 15 miejsce – 12 pkt. 

6 miejsce – 30 pkt. 16 miejsce – 10 pkt. 

7 miejsce – 28 pkt. 17 miejsce – 8 pkt. 

8 miejsce – 26 pkt. 18 miejsce – 6 pkt. 

9 miejsce – 24 pkt. 19 miejsce – 4 pkt. 

10 miejsce – 22 pkt. 20 miejsce – 2 pkt. 

 21 i kolejne miejsca – 1 pkt. 

 
VI. Wygrane. 

1. Dla pięciu najlepszych zawodników w klasyfikacji mężczyzn i kobiet przewidziano nagrody rzeczowe, najlepsza kobieta oraz 

najlepszy mężczyzna dodatkowo otrzymają puchar. 

2. Każda osoba, która ukończy minimum 3 z 4 biegów w ramach III Biegowego Grand Prix Rybnika otrzyma pamiątkowy 

gadżet. 

  

VII. Postanowienia końcowe. 

1. O sprawach spornych nie objętych w niniejszym regulaminie decydują odpowiednio regulaminy poszczególnych 

biegów, które są podstawowym dokumentem.  

2. Obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych zostały spełnione w regulaminach poszczególnych 

obiegów.  

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

  
 

Rybnik, 12.02.2019 r. 
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