
  

 

Regulamin #3biegiSWD 

#3biegiSWD to dodatkowa klasyfikacja przygotowana dla biegaczy biorących udział w 

projekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w skład którego wchodzą 

biegi: Błękitna Wstęga Balatonu (25.03.2018 r.), IV Nocny Bieg z Gwiazdami (7.07.2018 r.), 

XII Wodzisławski Półmaraton (18.11.2018r.). 

Cel 

Celem jest stworzenie możliwości dodatkowej sportowej rywalizacji i integracji biegaczy 

biorących udział w poszczególnych imprezach biegowych w Wodzisławiu Śląskim w 2018 r. 

Popularyzacja biegania jako sposobu na zdrowy styl życia oraz spędzanie wolnego czasu. 

Udział 

 W klasyfikacji końcowej #3biegiSWD udział biorą zawodnicy, którzy opłacili wpisowe 

każdego biegu głównego zgodnie z poszczególnymi regulaminami oraz ukończyli 3 biegi 

organizowane przez MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski. Biegacze, którzy nie 

wystartowali w którymkolwiek biegu nie biorą udziału w klasyfikacji generalnej. #3biegiSWD 

będą rozgrywane w dwóch kategoriach: kobiet, mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe. 

System punktacji 

O wynikach końcowych klasyfikacji #3biegiSWD decyduje łączna ilość zgromadzonych 

punktów ze wszystkich biegów. Punktacja zostaje przyznawana zgodnie              z zasadą 

„odwróconej tabeli” w Błękitnej Wstędze Balatonu gdzie zawodnik z miejsca ostatniego 

otrzymuje 10 punktów, a zwycięzca otrzymuje ilość punktów zgodnie z liczbą biegaczy, która 

ukończyła bieg. Podczas kolejnych biegów obowiązuje analogicznie ta sama zasada. 

Zawodnicy dodatkowo dostają punkty za zajęte miejsca od 1 do 30 z każdego biegu 

(analogicznie jak w skokach narciarskich). 

Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty 

1. 100 11. 24 21. 10 

2. 80 12. 22 22. 9 

3. 60 13. 20 23. 8 

4. 50 14. 18 24. 7 

5. 45 15. 16 25. 6 

6. 40 16. 15 26. 5 

7. 36 17. 14 27. 4 

8. 32 18. 13 28. 3 

9. 29 19. 12 29. 2 

10. 26 20. 11 30. 1 



  

 

 

Nagrody 

Dla trzech najlepszych zawodników w kategorii mężczyzn i kobiet przewidziano puchary oraz 

nagrody rzeczowe. Nie przewiduje się nagród pieniężnych. 

Postanowienia końcowe 

O sprawach spornych nie objętych w niniejszym regulaminie decydują odpowiednio 

regulaminy poszczególnych biegów, które są podstawowym dokumentem.  

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

Przykład:  

W Błękitnej Wstędze Balatonu wystartowało 220 zawodników w kategorii mężczyzn oraz 

kobiet. Wszyscy są klasyfikowani w Wodzisławskiej Triadzie Biegowej. 

Błękitna Wstęga Balatonu 

Miejsce Punkty Zawodnik 

1. 220+100 Nowak 

2. 219+80 Kowalski 

3. 218+60 Wiśniewski 

4. 217+50 Wójcik 

5. 216+45 Kowalczyk 

6. 215+40 Kamiński 

7. 214+36 Lewandowski 

… … … 

218. 3 Szymański 

219. 2 Woźniak 

220. 1 Dąbrowski 

 

W IV Nocny Biegu z Gwiazdami wystartowało 300 zawodników ale tylko 100 którzy brali 

udział w Błękitnej Wstędze Balatonu i oni są klasyfikowani w #3biegiSWD. Punkty w IV 

Nocnym Biegu z Gwiazdami oraz w XII Wodzisławski Półmaratonie są przyznawane 

analogicznie na tej samej zasadzie jak w przykładzie Błękitnej Wstęgi Balatonu.  

O miejscu w klasyfikacji generalnej po wszystkich trzech biegach decyduje łączna suma 

punktów wśród zawodników, którzy ukończyli wszystkie edycje #3biegiSWD. Wygrywa 

zawodnik i zawodniczka z największą liczbą punktów. W przypadku uzyskania przez 2 lub 

więcej zawodników tej samej liczby punktów sklasyfikowany wyżej jest ten zawodnik, który 

uzyskał wyższą lokatę podczas ostatniego biegu tj. XII Wodzisławskiego Półmaratonu.  


