I Biegowe Grand Prix Rybnika

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 mosir.imprezy@miastorybnik.pl tel.:32 42 27 839 wew. 22

III. Terminy, nazwy i dystanse biegów.
W skład BIEGOWEGO GRAND PRIX RYBNIKA wchodzą 3 imprezy organizowane przez MOSiR Rybnik:
•

21.05.2017 r. X Bieg Wiosny – 5 km

•

24.06. 2017 r. VIII Rybnicki Półmaraton Księżycowy – 21,097 km

•

3.12.2017 r. XIII Bieg Barbórkowy – 10 km

Szczegółowe informacje zostaną podane w regulaminach poszczególnych biegów.

IV. Klasyfikacja.
1. W ramach Biegowego Grand Prix Rybnika prowadzone będą następujące klasyfikacje:
•

klasyfikacja generalna kobiet

•

klasyfikacja generalna mężczyzn

2. Zawodnik w momencie rejestracji do 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 klasyfikowany w ramach cyklu.
3. W klasyfikacji końcowej udział biorą zawodnicy którzy ukończyli wszystkie biegi wchodzące w
skład cyklu Biegowego Grand Prix Rybnika.

V. Punktacja.
1. O wynikach końcowych klasyfikacji Biegowego Grand Prix Rybnika decyduje łączna ilość
zgromadzonych punktów z 3 biegów. Punktacja zostaje przyznawana zgodnie z zasadą „odwróconej
tabeli”, gdzie zawodnik z miejsca ostatniego otrzymuje 1 punkt, a zwycięzca otrzymuje ilość
punktów zgodnie z liczbą biegaczy, która ukończyła bieg.
2. Zwycięzcą zostaje osoba która uzbiera największą liczbę punktów uwzględniając wyniki
z wszystkich startów.
3. W przypadku takiej samej ilości punktów o zajętym miejscu w klasyfikacji BGPR decyduje wynik
z Biegu Barbórkowego.

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 każdy z biegów 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, 05.05.2017 r.

