
REGULAMIN

Biegu

Łobeska Dziesiątka

O Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego w Biegach Przełajowych

Łobez, 19 sierpnia 2012 r.

Start godz. 11.00

ORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego
Starostwo Powiatowe w Łobzie www.powiatlobeski.pl
Urząd Miejski w Łobzie http://www.lobez.pl
Łobeski Klub Biegacza „Trucht”
ul. Bema 8A/8, 73-150 Łobez
www.trucht.republika.pl

TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się 19.08.2012 (niedziela)
START: godzina 11.00 z ul. Chopina (obok Stadionu)

TRASA: 10,2 km – okolice Łobza – częściowo drogi 
utwardzone (asfalt i polbruk), a także nawierzchnie naturalne 
(dukty leśne).

ZGŁOSZENIA:
Na stronie: www.trucht.republika.pl/formularz.html
Zgłoszenia do dnia 12.08.2012, dla zgłoszonych po tym terminie 
organizatorzy nie zapewniają pamiątkowego medalu na mecie.
Zgłoszenie powinno zawierać:
-imię i nazwisko,
-dokładny adres,
-datę urodzenia,
-nazwę klubu (ewentualnie wpis: "niezrzeszony").

KATEGORIE WIEKOWE:
M–1 16-19 lat
M–2 20-29 lat
M–3 30-39 lat
M–4 40-49 lat
M–5 50-59 lat
M–6 60 lat i starsi

K–1 16-35 lat
K–2 36 lat i więcej

http://www.powiatlobeski.pl/
http://www.lobez.pl/


O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.
NAGRODY:
W kategorii OPEN:
kobiety miejsca I – III puchary i nagrody rzeczowe,
mężczyźni miejsca I – III puchary i nagrody rzeczowe,
Kategorie wiekowe:
miejsca I – III nagrody rzeczowe.

Nagrody i puchary dla najlepszych zawodników powiatu łobeskiego.

Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są nagradzani w kategoriach 
wiekowych zatem nagrody nie dublują się.
Klasyfikacja w kategorii będzie prowadzona w przypadku startu 
minimum trzech zawodników w grupie wiekowej. W przypadku 
mniejszej ilości zawodników w danej kategorii, zawodnicy ci  zostaną 
sklasyfikowani w kategorii młodszej.
Dla wszystkich zawodników zgłoszonych w terminie - na mecie 
pamiątkowy medal.

SPRAWY RÓŻNE:
Wydawanie numerów startowych w dniu zawodów na Stadionie 
Miejskim przy ul. Siewnej w godzinach od 9.00 do 10.30.
Opłata startowa – 10 zł / płatna w biurze zawodów
Zawodnicy zgłoszeni po 12.08.2012 opłata startowa – 20 zł
Organizator zapewnia natrysk i szatnię, a także posiłek regeneracyjny i 
napoje na mecie.
Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i startuje na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą rodziców.
Zawody częściowo odbywają się w ruchu ulicznym, każdy zawodnik 
na obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.
Złożenie podpisu na liście startowej i pobranie numeru startowego jest 
równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

Biegi będą rozgrywane bez względu na pogodę.Organizatorzy nie 
ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez 
zabezpieczenia.
Dane osobowe uczestników biegu mogą być wykorzystane przez 
organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane 
w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, 
informacje prasowe itp.). 
Ostateczna interpretacja regulaminu i jego zmiana należy 
do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian, które zostaną podane do 
wiadomości w dniu zawodów.

PATRONI MEDIALNI:


