
 

REGULAMIN  

Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2012/2013 

 

I. Cel imprezy 
1. Popularyzacja i upowszechnianie sportu jako sposobu na  

aktywny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka. 

2. Promocja Miasta Krakowa  

3. Wkład w promocję imprez sportowych w województwie małopolskim. 

4. Integracja zawodników z całej Polski poprzez rywalizację sportową. 

5. Integracja rodzin poprzez sport. 

 

II. Organizator  
 

Wojskowy Klub Sportowy Wawel  

ul. Podchorążych 3 

30-084 Kraków 

www.wawelbno.pl 

 

 

Małopolski Związek Stowarzyszeo Kultury Fizycznej 

ul. Śląska 5/1 
30-003 Kraków 
www.mzskf.krakow.pl 

 

 

III. Terminy i miejsce rozgrywania cyklu 
1. 17 listopada 2012 

2. 08 grudnia 2012 

3. 12 stycznia 2013 

4. 09 lutego 2013 

5. 09 marca 2013 

Godzina startu wszystkich biegów - 11:00 

Miejsce: Las Wolski. Centrum zawodów - dolny parking przy skrzyżowaniu ulic Leśnej i Kukułczej  

(przy drodze do ZOO). Dokładne miejsce - tutaj. Koordynaty GPS: N50° 3' 33.2378" E19° 51' 45.8041" 

 

IV. Dystanse i kategorie wiekowe 
5,6 km – przewyższenie 258 m 

11,2 km – 2 pętle (2x5,6 km) – przewyższenie 516 m 

 

Kategorie wiekowe *:  

M - 16      do 19 lat   K - 16      do 19 lat  rocznik 1993 i młodsi 

M - 20   20 – 34 lat   K - 20   20 – 34 lat  rocznik 1992 − 1978 

M - 35   35 – 49 lat   K - 30   35 – 49 lat  rocznik 1977 − 1963 

M - 50  50 – 64 lat   K - 40   50 – 64 lat  rocznik 1962 − 1958 

M - 65   65 lat i więcej   K - 50   65 lat i więcej  rocznik 1957 i starsi 

*Ponieważ biegi rozgrywane są na przełomie roku – obowiązują kategorie wiekowe z 2012 roku.  

http://www.wawelbno.pl/
http://www.mzskf.krakow.pl/
https://maps.google.pl/maps?saddr=50.059715,19.862793&hl=pl&ll=50.059605,19.864022&spn=0.002097,0.004823&sll=50.059605,19.862997&sspn=0.002097,0.006866&t=h&mra=mift&mrsp=0&sz=18&z=18


Uwaga! Podczas każdego biegu będzie również możliwośd wzięcia udziału w krótkim biegu na orientację. 

Instruktorzy na miejscu wytłumaczą podstawy tej dyscypliny, a pobiec będzie można o dowolnej porze, 

zarówno przed, jak i po biegu. 
  

V. Biuro zawodów 
Czynne w dniach zawodów w godz. 9.00-11.00 w centrum zawodów. 
 

VI. Zgłoszenia 
Istnieją dwie możliwości zgłoszenia: 

1) Wcześniejsze, taosze, online:  

Należy zgłosid się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.krakowbiega.pl oraz 

przelad opłatę startową na konto   60 1500 1979 1219 7003 7691 0000  maksymalnie do 

środy (włącznie) poprzedzającej dany bieg.  

2) W biurze zawodów w dniu imprezy: wystarczy przyjśd na miejsce, zapisad się w biurze 

zawodów i wnieśd opłatę startową. Wpisowe dla zapisanych w ten sposób jest droższe o 5zł. 

W razie problemów ze zgłoszeniem prosimy o kontakt na zgloszenia@krakowbiega.pl 

  

VII. Opłata startowa 
 1 bieg (17 listopada) OPŁATA PROMOCYJNA - 15zł (w przypadku opłaty w dniu zawodów + 5zł) 

 Każdy następny bieg - opłata standardowa     - 20zł (w przypadku opłaty w dniu zawodów + 5zł) 

Proponujemy zakup KARNETU  BIEGACZA – na cały cykl (5 startów) - 75 zł 
 

VIII. Nagrody 
Na każdym etapie nagradzane są 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn  

– drobne nagrody, dyplomy.  
 

Prowadzona jest klasyfikacja generalna całego cyklu  - do wyników liczone są 4 z 5 najlepszych 

startów z całego GRAND PRIX KRAKOWA w biegach górskich. 
 

W całym cyklu nagradzane są: 

 3 miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe,  dyplomy, 

statuetka dla zwycięzcy 

 3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej – drobne nagrody rzeczowe, dyplomy,  statuetka dla 

zwycięzcy 
 

IX. Postanowienia koocowe 
1.  Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora. 

2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

3.    Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.  

4.    Uczestnicy startują na własna odpowiedzialnośd. 

5.    Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegad się o zwrot wpisowego. 

6.   Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni. 

7.  Osoby niepełnoletnie mogą startowad tylko za pisemną zgoda opiekunów prawnych. 

8.  Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 2 godziny. 

9.  W razie pytao, zapraszamy na http://www.krakowbiega.pl oraz kontakt@krakowbiega.pl 

 

Kierownik zawodów 

               Sławomir Cygler 
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mailto:kontakt@krakowbiega.pl?subject=GPK

