
                
 

Regulamin Biegowego  
Grand Prix Knurowa 2022 

 
               I. Organizator i Partnerzy: 
                 Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie 
                 Partnerzy: 

 - Nadleśnictwo Rybnik 
 - Klub Biegacza Orły z Knurowa 
 - Klub Leniwych Biegaczy 
-  Amatorski Klub Biegacza w Knurowie 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Knurowie 
- klasy mundurowe 

 
II.  Cel imprezy: 

• Promowanie biegania oraz aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności 

• Upowszechnienie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej 

• Promocja gminy Knurów  

• Integracja środowiska lokalnego  

• Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa 
 
III.  Terminy i miejsca zawodów. 
Na Biegowe Grand Prix Knurowa składają się 3 biegi: 
1.  Bieg Przełajowy w dniu 3.05. 2022 r. (wtorek – Święto Konstytucji 3 Maja)  
2. XXVII Mistrzostwa Polski Górników w dniu 18.09.2022r. (niedziela) 
3. 4. Knurowski Bieg Niepodległości w dniu 11.11.2022r. (piątek – Narodowe Święto Niepodległości) 
Wszystkie biegi odbędą się na terenie Miasta Knurów. Szczegółowe informacje o trasach biegów określają 
Regulaminy poszczególnych zawodów.  
 
IV. Zapisy. 
Do każdego biegu z cyklu Biegowego Grand Prix Knurowa zapisy odbywać się będą osobno na zasadach 
określonych w regulaminie danego biegu.  Startujący w powyższych biegach automatycznie brani są pod uwagę 
w klasyfikacji Biegowego Grand Prix w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych.  
  
V. Nagrody gwarantowane 
W każdym z biegów organizator gwarantuje: 
- medal pamiątkowy na mecie 
- wodę lub napój 
Szczegółowe informacje dotyczące pakietów startowych znajdują się w poszczególnych regulaminach biegów. 
 
 
VI. Zasady klasyfikacji w Biegowym Grand Prix Knurowa. 
1. W biegowym Grand Prix Knurowa będą prowadzone następujące klasyfikacje: 
- OPEN Kobiet 



- OPEN Mężczyzn  
- w kategoriach wiekowych: K 20, K30, K 40, K 50, K 60, K 70 oraz M 20, M 30, M 40, M 50, M 60, M 70 
- Klasyfikacja drużynowa  
 
2. Organizator Biegowego GP na podstawie uzyskanych czasów netto w poszczególnych biegach będzie 
sporządzał ranking Grand Prix. Ranking będzie zamieszczany na stronie internetowej MOSiR Knurów. 
3. Warunkiem sklasyfikowania w Biegowym Grand Prix jest ukończenie wszystkich trzech biegów. 
 Klasyfikację tworzy suma trzech czasów netto z wszystkich trzech biegów. 
4. W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego (dokładność co do 1 sekundy) o kolejności decyduje 
uzyskane miejsce w ostatniej finałowej edycji Biegowego GP, tj. w 4. Knurowskim Biegu Niepodległości. 
5. Zwycięzcy kategorii OPEN nie dublują się ze zwycięstwem w kategorii wiekowej. Zawodnicy i zawodniczki 
sklasyfikowani w kategoriach OPEN na miejscach od 1 do 3 nie są klasyfikowani w klasyfikacjach kategorii 
wiekowych i zwalniają miejsce kolejnym biegaczom.   
6. W klasyfikacji drużynowej pod uwagę bierze się liczbę uczestników reprezentujących dany klub/zespół. Za 
udział jednego zawodnika dany klub/drużyna biegowa otrzymuje 1 punkt. Do klasyfikacji drużynowej wliczany 
jest występ tylko tych zawodników i zawodniczek, którzy wpisali w zgłoszeniu do danego biegu nazwę 
klubu/zespołu oraz ukończyli dany bieg.  
 
 
V.  Nagrody: 
1. Zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-3 w kategorii OPEN otrzymają pamiątkowe puchary 
lub statuetki oraz vouchery/karty podarunkowe na zakup sprzętu sportowego. 
2. Zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymają puchary lub 
statuetki oraz vouchery/karty podarunkowe na zakup sprzętu sportowego. 
3. Kluby/zespoły, które zajmą w klasyfikacji drużynowej miejsca 1-3 otrzymają pamiątkowe puchary lub 
statuetki. 
4. Ceremonia wręczenia nagród za Biegowe Grand Prix Knurowa przewidziana jest po zakończeniu 4. 
Knurowskiego Biegu Niepodległości w dniu 11.11.2022r. 
 
 


