
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII Bieg Samorządowy 

XV Mistrzostwa Samorządowców 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

REGULAMIN 
 

 

1. ORGANIZATOR BIEGU: 

XVIII Bieg Samorządowy Cross jest imprezą sportową gminy Łubianka, organizowaną przez 

Klub Maratoński Truchcik Łubianka i Centrum Kultury w Łubiance, we współpracy ze 

szkołami, finansowaną przez budżet gminy z wykorzystaniem środków zewnętrznych. 

 

2. MIEJSCE: 

Start i meta przy Gminnym Parku Kultury w Łubiance, ul. Sportowa. 

 

3. BIURO BIEGU: 
W dniu 2 maja  – Sklepbiegowy.com ul. Szosa Chełmińska 135 Toruń (godz. 9–16). 

W dniu 3 maja  – Gminny Park Kultury w Łubiance, ul. Sportowa (godz. 8–10). 

 

4. TERMIN:  

Niedziela 3 maja 2015 r., start – godz. 11.00 

 

5. UDZIAŁ: 
Uczestnikami mogą być osoby posiadające ukończone 18 lat (dopuszcza się udział 

zawodników mających ukończone 16 lat za pisemnym pozwoleniem rodziców), które 

przedstawią zaświadczenie lekarskie lub własne oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w 

biegu. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 

 

W Mistrzostwach Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego będą 

klasyfikowani: 

 

- radni rad gmin i miast, rad powiatowych oraz Sejmiku Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego, 

- wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie oraz marszałek i ich zastępcy, 



- pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych oraz Urzędu Marszałkowskiego.  

 

Uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji gminy 

Łubianka oraz dokumentowania zawodów. 

 

 

6. LIMIT CZASOWY: 
Sklasyfikowani zostaną uczestnicy, którzy pokonają trasę w czasie nie dłuższym niż 2 

godziny. Organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiar czasu. Chipy będą wydawane 

podczas weryfikacji zawodników w biurze zawodów!  

 

7. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę www.gplubianka.pl. 

Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej do 25 kwietnia 

do godz. 23.59)Po tym terminie zgłoszenia będę przyjmowanie wyłącznie w biurze zawodów. 

Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Uczestnik podczas 

weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamości. 

 

8. TRASA: 

Start do Biegu nastąpi w dniu 3 maja 2015 r. (niedziela) o godzinie 11.00 sprzed Gminnego 

Parku Kultury w Łubiance, ul. Sportowa. Nawierzchnia asfaltowa (ok. 500 metrów kamienny 

bruk). Trasa wiedzie z Łubianki przez Zamek Bierzgłowski, Bierzgłowo, Słomowo, ścieżką 

pieszo-rowerową przez Przeczno z metą w Łubiance. Oznakowany każdy kilometr trasy. 

Dystans biegu wynosi 15km. Trasa nie posiada atestu PZLA. 

 

9. OPŁATA WPISOWA: 
- Uczestnicy wpłacają opłatę w wysokości 25 zł na konto KM Truchcik w Łubiance w BS 

Łubianka nr 41 9511 0000 2003 0022 9296 0001 do dnia 25 kwietnia 2015 r. z dopiskiem 

„Wpłata na Bieg Samorządowy”. 

 

10. KLASYFIKACJE: 

 

XVII Bieg Samorządowy: 

- Generalna, 

- Generalna kobiet 

 

 Kategorie wiekowe mężczyzn: 

- M16 kategoria wiekowa od 16 do 19 lat, (1998-95) 

- M20 kategoria wiekowa od 20 do 29 lat, (1994-85) 

- M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat, (1984-75) 

- M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat, (1974-65) 

- M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat, (1964-55) 

- M60 kategoria wiekowa od 60 lat, (1954 i starsi) 

 

Kategorie wiekowe kobiet: 

- K16 kategoria wiekowa od 16 do 29 lat, (1998-85) 

- K30 kategoria wiekowa od 30 do 44 lat, (1984-70) 

- K45 kategoria wiekowa od 45 (1969 i starsze) 



 

- Mieszkańców Gminy Łubianka  

- Mieszkanki Gminy Łubianka 

 

XV Mistrzostwa Samorządowców Województwa Kujawsko – Pomorskiego: 

- kategoria indywidualna kobiet, 

- kategoria indywidualna mężczyzn, 

  

 

11.KLASYFIKACJE DODATKOWE: 

XVIII Bieg Samorządowy zaliczany jest do cykl Łubianka Grand Prix Cross. Regulamin 

powyższego cyklu dostępny jest na stronie organizatora. 

 

12. NAGRODY: 

- Nagrody rzeczowe lub pieniężne (informacja zostanie podana na około miesiąc przed 

biegiem) dla trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej.  

 - Nagrody rzeczowe lub pieniężne (informacja zostanie podana na około miesiąc przed 

biegiem) dla trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji kobiet 

- Medal pamiątkowy (organizator zapewnia 500 medali). 

- Puchary za miejsce I-VI w klasyfikacji generalnej, 

- Puchary za miejsce I-III w klasyfikacji kobiet, 

- Puchary pamiątkowe za miejsce I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

- Puchary pamiątkowe za miejsca I–III w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w XVI Mistrzostwa 

Samorządowców  

- Puchary pamiątkowe za miejsca I–III w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w I Mistrzostwa 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

 

13. WYŻYWIENIE: 
- Zawodnicy po zakończeniu biegu otrzymują ciepły posiłek i wodę wydawaną na mecie, 

- W zależności od pogody organizator zapewni punkt(y) z wodą na trasie Biegu.  

 

14. IMPREZY TOWARZYSZĄCE:  
Biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach: 

 

· 200m, do lat 7 (rocznik 2008 i młodsi), godz. 9:40 

· 400m, 8-10 lat (2005-2007), godz. 9:50 

· 1000m, 11-13 lat (2002-2004), godz. 10:00 

· 2000m, 14-16 lat (1999-2001), godz. 10:15 

 

- Oddzielna klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców, 

- Puchary za I – III miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców, 
- Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych odbędą od godz. 8.00 do 9. 30 w Gminnym 

Parku Kultury w Łubiance, ul. Sportowa, 

- Początek rywalizacji o godz. 9:40, 

- Wśród wszystkich uczestników Biegów dla dzieci i młodzieży zostaną rozlosowane drobne  

upominki 
 

15. OSOBA DO KONTAKTU: 

- Mateusz Goleniewski, tel.  661-343-987, 

- Kamil Leśniak, tel. 795998887 



 e-mail: kmtruchcik@gmail.com 

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu, 

- Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od 

organizatora  i przymocowane do koszulek na piersiach, 

- Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip otrzymany od organizatora, który 

powinien być przymocowany do buta startowego, 

- opłata startowa nie jest zwracana, 

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, 

- Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, 

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia wcześniejszego formularza zapisów 

po osiągnięciu 500 osób opłaconych! 
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