
Regulamin  
Festynu Sportowo - Biegowego 

 

§ 1. 

Cel imprezy: 
Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz promocja zdrowego stylu życia. 

§ 2. 

Organizator:  
1. Miasto i Gmina Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, 
2. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko 

 
Osoba odpowiedzialna za sprawy organizacyjne wydarzenia: Krzysztof Cywka – Dyrektor 
zawodów, ul. Kochanowskiego 96 26-700 Zwoleń 
 
Współudział organizacyjny: 
Grupa nieformalna – Pazerni na Sport Lipsko i Stowarzyszenie Zwoleń Biega, 
Partnerzy medialni: Echo Dnia,  Twoje Radio Lipsko. 
 

§ 3. 
Termin i miejsce biegu głównego 

 
1. Bieg główny odbędzie się w dniu 17.08.2019 r. 
2. Start i meta na Stadionie Miejskim w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Solecka 113.  
3. Biegł główny rozpocznie się o godzinie 9:00 
4. Biuro zawodów – Stadion Miejski w Lipsku, ul. Solecka 113, czynne od godziny: 7:00 do 

08:30. 
5. Dystans biegu głównego: około 10 km. 
6. Liczba uczestników: ograniczona (limit 150 osób, decyduje kolejność rejestracji za 

pośrednictwem strony https://zapisy.personalbest.pl/festyn-sportowo-biegowy-lipsko-
2019-v3590.pl ). 

 
§ 4. 

Termin i miejsce biegu dla dzieci i młodzieży  
 

1. Bieg dla dzieci i młodzieży odbędzie się w dniu  17.08.2019 r.  
2. Start i meta na Stadionie Miejskim w Lipsku, ul. Solecka 100,  
3. Bieg dla dzieci i młodzieży rozpocznie się o godzinie 10:45, 
4. Biuro zawodów – Stadion Miejski w Lipsku, ul. Solecka 10, czynne od godziny: 7:00 do 

10:30.  
5. Dystans biegu dla dzieci i młodzieży: 400 metrów (start i meta na stadionie miejskim w 

Lipsku).  
6. Liczba uczestników: ograniczona (limit 70 osób, decyduje kolejność rejestracji za 

pośrednictwem strony https://zapisy.personalbest.pl/festyn-sportowo-biegowy-lipsko-
2019-v3590.pl ). 

  
§ 5. 

Specyfikacja trasy 
 
1. Bieg główny:  
Lasy, pola, zbiegi, podbiegi, piachy, gdy mokro – błoto, niewielki ruch samochodów lub ruch 
zerowy. Większość trasy teren w trakcie, którego znajduje się kilka podbiegów w tym: podbieg 
po kostce brukowej, po piachu, po asfalcie pod koniec biegu.  
2. Bieg dla dzieci i młodzieży w ramach festynu sportowo biegowego: 
- teren stadionu sportowego w Lipsku, bieżnia o nawierzchni żużlowej – płaska bez podbiegów. 

 
§ 6. 
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Klasyfikacje 
1. Bieg główny: Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,   
2. Bieg dla dzieci i młodzieży: planuje się cztery kategorie wśród dzieci startujących.  
 Kategoria I dzieci – grupa przedszkolna (2013 i młodsi),  
 Kategoria II dzieci uczęszczające do klas I-III (2012-2010),  
 Kategoria III dzieci uczęszczające do klas IV-VI (2009-2007),  
 Kategoria IV młodzież uczęszczająca do klas VII i gimnazjum (2006-2005).  
W ramach tego biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna chłopców i dziewcząt w 
każdej z ww. kategorii. Podstawą zakwalifikowania do danej kategorii jest rocznik 
urodzenia.  

 
3. Dodatkowe klasyfikacje:  
a)  klasyfikacja drużynowa biegu na 10 km za miejsca I – III nagrody, 
b) kategoria: mieszkaniec i mieszkanka Miasta i Gminy Lipsko (pierwsze miejsce) – Puchary, 

 

§ 7. 
Pozostałe ustalenia 

 
1. Nagrody w biegu głównym: W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn  biegu 

głównego na 10 km za miejsca I – III nagrody: Puchary (nagrody rzeczowe),  
2. Wszyscy uczestnicy na mecie otrzymują pamiątkowe medale,  posiłek i  napoje. 

 
3. Pakiet startowy w biegu głównym: Medal,  woda, inne napoje (w skład pakietu mogą 

pojawić się inne gadżety w zależności od hojności sponsorów)  
 

§ 8. 
Uczestnictwo w biegu głównym 

1. Bieg główny: W biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki urodzeni 
przed 2005 roku (w dniu zawodów mający ukończone 14 lat) i starsi, posiadający 
aktualne badania lekarskie.  

2. Zgłoszenia do biegu głównego:  
a) elektronicznie do 14.08.2019  na stronach: https://zapisy.personalbest.pl/festyn-

sportowo-biegowy-lipsko-2019-v3590.pl.html lub www.personalbest.pl 
b) w biurze zawodów w dniu biegu od godz. 7:00 – 8:30 w miarę wolnych miejsc, 
c) limit w biegu głównym wynosi 150 zawodników – za pełne  zgłoszenie w biegu głównym 

uważa się zapisanie na bieg oraz podpisanie oświadczenia uczestnika w biurze zawodów 
oraz uiszczenie stosownej opłaty startowej, 

d) opłata startowa biegu głównego: 9,00 zł – dla zawodników którzy dokonają wpłaty 
przelewem do 14.08.2019 na numer konta Stowarzyszenie biegowe - Zwoleń Biega. 
Numer rachunku bankowego: 54102043170000530203824257 PKO BP oddział w 
Zwoleniu. W tytule przelewu prosimy podać Imię i Nazwisko osoby startującej. 

§ 9. 

Uczestnictwo w biegu dla dzieci i młodzieży  

1. Bieg dla dzieci i młodzieży: W biegu dla dzieci i młodzieży mogą wziąć udział 
zawodnicy i zawodniczki uczęszczający do klas  roku (w dniu zawodów mający 
ukończone 14 lat) i starsi, posiadający aktualne badania lekarskie. 

2. Zgłoszenia do biegu głównego: 
a) elektronicznie do 14.08.2019  na stronach: https://zapisy.personalbest.pl/festyn-

sportowo-biegowy-lipsko-2019-v3590.pl.html lub www.personalbest.pl w biurze 
zawodów w dniu biegu od godz. 7:00 – 8:30 w miarę wolnych miejsc 

b) limit miejsc w biegu dla dzieci i młodzieży wynosi 70 zawodników – za pełne  zgłoszenie 
w biegu głównym uważa się zapisanie na bieg oraz podpisanie oświadczenia uczestnika 
w biurze zawodów oraz uiszczenie stosownej opłaty startowej. 

c) Udział w biegach dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny. 
§ 10. 

Postanowienia końcowe: 
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora; 
2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; 
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3. Trasa oznakowana co 1km; 
4. Na drogach, po których odbędzie się bieg obowiązują przepisy ruchu drogowego; 
5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa; 
6. Stosowania się do poleceń wydawanych przez zabezpieczających bieg Policjantów, Strażaków 
z OSP oraz wolontariuszy w żółtych koszulkach Organizatora; 
7. Punkt pomocy medycznej znajduje się na linii startu, mety i zabezpieczony jest przez 
organizatora; 
8. Organizator zapewnia  wodę po biegu; 
 
Plan imprezy: 
 
Od 7:00 do 8:30 wydawanie pakietów startowych do Biegu Głównego – stadion miejski w Lipsku 
ul. Solecka 113 
09:00 – start biegu głównego,  
10:30 – koniec biegu głównego, 
10:30 – zakończenie pracy Biura Zawodów w biegach dla dzieci i młodzieży, 
10:45 – start biegu dla dzieci i młodzieży,  
11:15 – koniec biegu dla dzieci i młodzieży, 
11:30 – wręczenie pucharów i nagród– stadion miejski w Lipsku Lipsko ul. Solecka 113 


