
Regulamin 

Grand Prix Powiatu Wrzesińskiego w biegach ulicznych na 10 km 

w 2020 r. 

 

Cel: 

Promocja gmin Powiatu Wrzesińskiego i zachęcenie lokalnej społeczności do zdrowego trybu 

życia. 

Stworzenie możliwości sportowej rywalizacji na dystansie 10 km. 

Wykaz biegów zaliczanych do Grand Prix gmin Powiatu Wrzesińskiego na 10 km w roku 2020: 

1. 6 stycznia 2020 (poniedziałek) -  Bieg Trzech Króli (Barczyzna – Nowy Folwark) 

2. 26 kwietnia 2020 r. (niedziela) – XXXVII Bieg Kosynierów (Września) 

3. 28 czerwca 2020 r. (niedziela) – VII Bieg do Lata (Nekla) 

4. 12 lipca 2020 r. (niedziela) – XXXIX Bieg o Złoty Kłos (Kołaczkowo) 

5. 30 sierpnia 2020 r. (niedziela) – XXXIX Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski (Pyzdry) 

6. 6 września 2020 r. (niedziela) – V Bieg „Miłosław Biega” (Miłosław) 

 

Do Grand Prix gmin Powiatu Wrzesińskiego na 10 km zaliczane będą biegi posiadające trasę 

przynajmniej w 70% utwardzoną (kostka brukowa, asfalt lub inny trwały i jednolity materiał). 

Uczestnictwo: 

Uczestnikami są wszyscy sklasyfikowani w komunikatach końcowych poszczególnych 

organizatorów biegów. 

Klasyfikacje: 

W Grand Prix gmin Powiatu Wrzesińskiego na 10 km prowadzona będzie klasyfikacja OPEN w 

kategorii kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych: 

- M20, M30, M40, M50, M60, M70+ 

- K20, K30, K40, K50, K60, K70+ 

Cykl Grand Prix obejmuje 6 wrzesińskich biegów na 10 km. Warunkiem sklasyfikowania jest 

ukończenie minimum 4 biegów. Do klasyfikacji liczone będą 4 najlepsze czasy netto ze 

wszystkich ukończonych biegów. 

Klasyfikacja generalna i wiekowa GP gmin Powiatu Wrzesińskiego następuje na podstawie 

wyników netto! 

Nagrody: 

Trzech najlepszych mężczyzn i trzy najlepsze kobiety w kategorii OPEN otrzymają NAGRODY 

oraz PUCHARY. 

W kategoriach wiekowych (M20, M30, M40, M50, M60, M70+, K20, K30, K40, K50, K60, K70+) 

dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników przewidziane są NAGRODY oraz PUCHARY. 



Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach 

wiekowych. 

 

Nagrody premium dla pierwszej trójki kobiet i mężczyzn OPEN w postaci zwolnienia z opłat 

we wszystkich biegach cyklu GP na 10 km na kolejny sezon, tj. 2021. 

Podsumowanie całego cyklu GP na 10 km nastąpi po 24-godz. Sztafecie po Światełko do Nieba w 

roku 2021. 

Wyniki GP będą się ukazywać na bieżąco na stronach internetowych organizatorów 

poszczególnych biegów. 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt: 

robertk14@wp.pl 

 


