
 
 

REGULAMIN  

Biegowego Grand Prix Lubuskiego TKKF 

Impreza pod honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka 

 

ORGANIZATOR 

Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze.  

 

TERMINY I DYSTANSE BIEGÓW 

Biegi odbędą się: 

 28 sierpnia 2021 r. – XVI Dziesiątka Lasów Bogdanieckich im. Doroty Sitasz  (10 km) w Bogdańcu 

 4 września 2021 r. – 36. Nocny Bieg Bachusa (10 km) w Zielonej Górze 

 18 września 2021 r. – XIX Półmaraton PRZYTOK w Przytoku gm. Zabór 

 16 października 2021 r. – 37. Bieg Chemika (5 km) w Gorzowie Wlkp. 

 6 listopada 2021 r. – 3. Zielonogórski Bieg Niepodległości (11 km) w Zielonej Górze  

 

KLASYFIKACJA  

1. Sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą co najmniej cztery biegi. 

2. Prowadzone będą indywidualne klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach 

wiekowych: 

         Mężczyźni  

M 20 – 18–29 lat  

M 30 – 30–39 lat  

M 40 – 40–49 lat  

M 50 – 50–59 lat  

M 60 – 60–69 lat  

M 70 – 70 i więcej lat  

Kobiety 

K 20 – 18–29 lat  

K 30 – 30–39 lat  

K 40 – 40–49 lat  

K 50 – 50–59 lat  

K 60 – 60 i więcej lat   

 

3. Zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają następującą liczbę punktów do klasyfikacji:  

 Generalnej  
   Miejsce: 1. – 30 pkt., 2. – 29 pkt., 3. – 28 pkt., ..., 30. i dalsze – 1 pkt.  

 W kategoriach wiekowych  
   Miejsce: 1. – 15 pkt., 2. – 14 pkt., 3. – 13 pkt., ..., 15. i dalsze – 1 pkt.  

Uwaga! Punkty zdobyte w klasyfikacji generalnej i w kategorii wiekowej nie są sumowane. 

4. O zajętym miejscu w końcowej klasyfikacji generalnej oraz w końcowej klasyfikacji w kategorii 

wiekowej decyduje suma uzyskanych punktów.  

5. Każdemu zawodnikowi zalicza się punkty za 4 najlepsze miejsca zajęte w biegach objętych cyklem.  

6. W przypadku jednakowej ilości punktów, o miejscu decyduje w pierwszej kolejności liczba 

zaliczonych biegów, a następnie ilość wyższych miejsc.  

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

1. Po zakończeniu cyklu trzech pierwszych zawodników w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn 

uhonorowanych  zostanie pucharami.  

2. Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych otrzymają medale lub 

statuetki. 

 



 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Klasyfikacje GP będą prowadzone na podstawie komunikatów końcowych biegów.  

2. Aktualne wyniki GP będą publikowane na stronie internetowej Lubuskiego TKKF: www.tkkf.zgora.pl. 

3. Wyniki końcowe GP zostaną ogłoszone do 15 listopada 2021 r. 

4. Uroczystość dekoracji zwycięzców odbędzie się w terminie, który zostanie podany przez 

organizatorów po ostatnim biegu. 

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

 


