
REGULAMIN BIEGU  

IV BIEG SOŁECKI – LUBOMIA 2018 

CEL IMPREZY 

- propagowanie sportu i aktywności fizycznej   

- promocja Gminy Lubomia     

- popularyzacja biegów         

ORGANIZATORZY 

- Sołtys oraz Rada Sołecka Lubomia wraz z Klubem Dystans cLubomia    

TERMIN I MIEJSCE 

- 02 września 2018 ( niedziela )     

- biuro zawodów: boisko treningowe LKS Silesia Lubomia, wjazd (brama główna) od ul. 

Juliusza Słowackiego, 44-360 Lubomia 

- parking: wyznaczony teren w pobliżu boiska   

- dojazd również od ul. Parkowej    

- BIEG ODBYWA SIĘ W RAMACH FESTYNU SOŁECKIEGO     

PROGRAM IMPREZY 

- 16:30  weryfikacja zawodników:  biuro zawodów – boisko treningowe LKS Silesia Lubomia 

- 18:00  START : boisko treningowe LKS Silesia Lubomia 

- 19:00  META :  boisko treningowe LKS Silesia Lubomia 

- 19:15  dekoracja zwycięzców: boisko treningowe LKS Silesia Lubomia   

TRASA BIEGU 

DYSTANS : 6 km     

Trasa biegu : Lubomia     

Nawierzchnia:  bieg w terenie, droga leśna, droga polna, asfalt, teren pofałdowany 

Czołówkę biegu poprowadzi pilot (na rowerze)  

      

 



UCZESTNICTWO 

- ilość miejsc ograniczona - 100 uczestników biegu  

- zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: 

http://zapisy.personalbest.pl/iv-bieg-solecki-lubomia-2018-v2570.pl.html   

Opłata startowa wynosi :     

15 zł – dla członków Klubu oraz mieszkańców Gminy Lubomia 

30 zł – pozostali uczestnicy        

Opłatę startową należy uiścić bezpośrednio przez elektroniczne płatności lub wpłacić na 

rachunek bankowy: 43 1050 1403 1000 0092 5460 1058 

Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.     

LISTA STARTOWA ZOSTANIE ZAMKNIĘTA w dniu 28.08.2018 r. lub po osiągnięciu 

limitu zgłoszeń.    

Telefon kontaktowy : 789086870 Arkadiusz Kubik   

- do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat 

- osoby, które w dniu biegu nie ukończyły 18 lat, muszą posiadać pisemną zgodę prawnych 

opiekunów na udział w biegu    

- w czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości, pobrać numer 

startowy, podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu i 

akceptują niniejszy regulamin     

- każdy zawodnik otrzymuje : upominek, talon na posiłek i napój    

KLASYFIKACJE 

1. KATEGORIA GENERALNA KOBIET – MIEJSCA I – III    

2. KATEGORIA GENERALNA MĘŻCZYZN – MIEJSCA I – III   

3. KATEGORIA : MIESZKAŃCY GMINY LUBOMIA I CZŁONKOWIE KLUBU 

DYSTANS KOBIETY I MĘŻCZYŹNI – MIEJSCA  I-V    

NAGRODY 

W poszczególnych kategoriach       

- miejsca  1 – 3 Nagroda + PUCHAR    

W poszczególnych kategoriach mieszkańcy Gminy Lubomia i CZŁONKOWIE KLUBU 

DYSTANS  

http://zapisy.personalbest.pl/iv-bieg-solecki-lubomia-2018-v2570.pl.html


- miejsca  1 – 5 Nagroda + PUCHAR     

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w 

stosunku 

  do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy 

- bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu samochodów i rowerów 

- jest możliwość skorzystania z pryszniców   

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 

- organizator nie ubezpiecza uczestników biegu   

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

- wyniki dostępne będę na stronie internetowej Gminy Lubomia 

ZAPISUJĄC SIĘ NA BIEG AKCEPTUJESZ W PEŁNI ZAPISY RODO 


