
 

 

Regulamin     

     Biegu ulicznego „Lubańskie Biegowisko”2014 
 

I.  CEL  ZAWODÓW: 
 

Celem biegu jest upowszechnianie masowego sportu wśród mieszkańców Lubania, propagowanie 

zdrowego i aktywnego stylu życia, promocja firm, zakładów i instytucji miasta. 
 

II.  HASŁO  ZAWODÓW: 

  

 „Bieg po zdrowie” 
 

III.  ORGANIZATOR  ZAWODÓW: 
 

Gmina Miejska Lubań 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu 

KS Samuraj Lubań 

Łużyckie Centrum Rozwoju Lubań 
 

IV.  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
 

14 września 2014r. godz. 1230 ulice Lubania,  start:  ul.Rynek – Sukiennice(Galeria Łużycka) 

                                                           meta:  ul.Rynek – Sukiennice(Galeria Łużycka) 

V.  UCZESTNICY I ZASADY UCZESTNICTWA:  
 

W biegach biorą udział osoby zgłoszone u organizatora w poszczególnych kategoriach wiekowych 

oraz przypisane do odpowiednich dystansów: 

 

„A” rocznik 2002 i młodsi - dziewczęta - dystans 800 m ( jedno okrążenie) 

    - chłopcy - dystans 800 m (jedno okrążenie), 

„B” rocznik rodzina            - dwie osoby dorosłe plus dziecko - dystans 800 m (jedno okrążenie) 

„C” rocznik 1999 - 2001     - dziewczęta - dystans 1600 (dwa okrążenia), 

                                             - chłopcy - dystans 1600 (dwa okrążenia), 

„D” rocznik 1979 - 1998     - kobiety - dystans 4500 m ( trzy okrążenia),  

             - mężczyźni - dystans 6000 m (cztery okrążenia), 

„E” rocznik 1969 - 1978      - kobiety - dystans  4500 m ( trzy okrążenia) 

                                              - mężczyźni - dystans 6000 m (cztery okrążenia), 

„F” rocznik 1968 - 1959       -  kobiety - dystans  4500 m ( trzy okrążenia) 

                                              - mężczyźni - dystans 6000 m (cztery okrążenia), 

„G” rocznik 1958 – open      -  kobiety - dystans  4500 m ( trzy okrążenia) 

                                              - mężczyźni - dystans 6000 m (cztery okrążenia), 



 

Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane  bezpośrednio przed biegiem w Biurze Zawodów - Galeria Łużycka 

od godz. 1000 do 12 00. 

Dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą posiadać pozwolenie rodziców na uczestnictwo w biegu. Grupy 

zorganizowane (szkoły, zakłady pracy) powinny być zgłoszone na imiennej liście i posiadać aktualne 

badania lekarskie. 

 

 

VI.  TRASA  BIEGU: 

 

800m 

start - Rynek – Wrocławska - Graniczna - Mikołaja - Rynek - meta 

1500m 

start - Rynek - Wrocławska - Graniczna - Mikołaja - Grunwaldzka - Tkacka - Lwówecka -    

                        Żymierskiego - Bracka - Wąska - Spółdzielcza - Rynek - meta 

 
 

 

VII.  PROGRAM  MINUTOWY  ZAWODÓW: 

 
 

10 00 – 12 00 – zapisy do biegów w poszczególnych kategoriach, 

 

12 30   –  start do biegu w kategorii „A” – dziewczęta 

 

12 45  –  start do biegu w kategorii „A” – chłopcy 

 

13 00  – wręczenie nagród w kategorii „A” 

 

13 15 – start do biegu w kategorii „B” - rodzina 

 

13 30 – start do biegu w kategorii „C" - dziewczęta 

 

13 45 – start do biegu w kategorii „C” - chłopcy 

 

14 00 – wręczenie nagród w kategorii „B” i „C” 

 

14 15 – start do biegu w kategorii „D”, „E”, „F” i „G” – kobiet i mężczyzn 

 

15 15  -wręczenie nagród w kategorii „D” , „E”, „F” i „G” podsumowanie i zakończenie imprezy. 

  
 

VIII.  KOMISJA  SĘDZIOWSKA: 
 

       Komisję sędziowską zawodów stanowić będą sędziowie prowadzący zawody i sędzia techniczny oraz 

organizator. Przewodniczący komisji – przedstawiciel ze strony organizatora. 

       Do zadań komisji będzie należało: 

1. nakładanie kar na zawodników, 

2. rozpatrywanie odwołań, 

3. ocena postawy zawodników i osób towarzyszących w trakcie zawodów. 
 



 

 

 

 

IX.  KARY: 
 

        W przypadku kiedy uczestnik biegu: 

 - naruszy zasady uczestnictwa, 

 - skróci dystans, 

  - będzie się niesportowo zachowywał,  

        możliwe jest wykluczenie tego zawodnika z biegu.  
 

X.  NAGRODY: 
 

I miejsce - puchar, medal, dyplom 

            II miejsce – medal, dyplom 

            III miejsce - medal, dyplom 

            I-III miejsce – upominki 

 Każdy uczestnik otrzyma medal za uczestnictwo w biegu. 

 

 

XI.  SPRAWY RÓŻNE - ORGANIZACYJNE: 
 

1. Grupy (osoby) biorące udział w biegach zobowiązane są do ubezpieczenia się oraz osób 

towarzyszących na wypadek kontuzji, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie 

bierze na siebie odpowiedzialności z tego tytułu. 

2. Każda grupa zorganizowana powinna posiadać opiekuna, który weźmie na siebie odpowiedzialność 

za zachowanie zawodników i ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego ich zachowania. 

3. Zawodnicy mogą biegać wyłącznie w obuwiu przeznaczonym do biegów ulicznych (obuwie 

miękkie). 

4. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator. 

5. Grupy zorganizowane powinny posiadać jednakowe stroje. 

6. Organizator zapewnia numery na koszulkach. 

7. Opiekunowie poszczególnych drużyn zobowiązani są do przedstawienia niniejszego regulaminu 

zawodnikom swoich drużyn oraz potwierdzenie własnoręcznym podpisem akceptacji zawartej  

w nim treści. 

8. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi posiłek i napoje oraz dla dzieci i młodzieży w kategorii 

„A” i „B” - słodycze. 

9. Bieg w danej kategorii odbędzie się wówczas, gdy swój udział zdeklaruje przynajmniej trzech   

zawodników. 

10. Zawodnik może brać udział tylko w jednym biegu. 

11. Organizator dopuszcza możliwość łączenia konkurencji w przypadku zgłoszenia się 

niewystarczającej liczby osób. 

 

 

 

     Dyrektor 

     Miejskiego Ośrodka Sportu 

     i Rekreacji w Lubaniu 


