
3. "Sztafeta międzyzakładowa 4 x 400" 
 
 
- ORGANIZATOR: KGHM Polska Miedź SA 
   Oddział Zakłady Górnicze „Lubin" 
- TERMIN:  18 października 2009 ( niedziela ) 
- MIEJSCE STARTU: Stadion OSiR-u ul. Odrodzenia 28 b w Lubinie 
- GODZINA STARTU: 1105 
- DYSTANS:  4 x 400 m 
- SKŁAD SZTAFETY: 5 osób (w tym 1 rezerwowa) 
 
 
 
Uczestnikami biegu mogą być osoby aktualnie zatrudnione w zakładzie, który  
reprezentują. 
Warunkiem dopuszczenia sztafety do biegu jest pisemne potwierdzenie udziału                     
w O/ZG „Lubin" w terminie do 09 pa ździernika 2009 r. ( piątek ) - telefon 076/7482-236, 
076/7482-236. 
 
NAGRODY: 
 
   1 miejsce 
- puchar 
   2 miejsce 
- puchar 
   3 miejsce 
- puchar 
 
 
 
 
INFORMACJE 
 
 KGHM Polska Miedź SA O/ZG "Lubin": tel. 076/7482-236 
 OSiR LUBIN fax, tel. 076/8460 - 828, tel. 076/8460-832-3 
 
XXIV Biegowi Barbórkowemu o "Lampk ę Górniczą" towarzyszyć będzie 
występ Zakładowej Orkiestry Górniczej O/ZG „Lubin" - poc zątek występu 
godz. 1000. 
Miejsce występu: Stadion OSiR-u ul. Odrodzenia 28 b w Lubinie. 
 
 

Zapraszamy do udziału 
 
 
 
 

ORGANIZATORZY 

 
       
 REGULAMIN 

XXIV Barbórkowego Biegu o "Lampk ę Górniczą" 
 
ORGANIZATOR:  KGHM Polska Miedź SA 
   Oddział Zakłady Górnicze „Lubin" 
 
TERMIN:  18 października 2009 r. niedziela, start godz. 1100 
 
MIEJSCE STARTU:  Stadion OSiR w Lubinie, ul. Odrodzenia 28 b 
 
DYSTANS:  10 kilometrów ulicami Lubina 
 

 
                - open 

 - open kobiet 
 - open zatrudnionych w O/ZG „Lubin" 
- open zatrudnionych w KGHM Polska Miedź SA 
- męŜczyźni wiek 40 – 49 lat 
- męŜczyźni wiek 50 - 59 lat 

 - męŜczyźni wiek powyŜej 60 lat 
- kobiety powyŜej 35 lat 
- open górników spoza KGHM Polska Miedź SA 

 
ZGŁOSZENIA: www.osirlubin.pl  oraz w dniu biegu w godzinach  

od 800 do 1000  w biurze zawodów na stadionie OSiR-u  
w Lubinie 

 

2007 



 
 
 
NAGRODY: 

- kategoria open – medale, puchary lub kufle okolicznościowe za dziesięć pierwszych 
miejsc, ponadto pierwszy zawodnik otrzyma "Lampkę Górniczą", 
- kategoria open kobiet – medale, puchary lub kufle okolicznościowe za sześć 
pierwszych miejsc, ponadto pierwsza zawodniczka otrzyma "Lampkę Górniczą", 
- pozostałe kategorie: medale, puchary lub kufle okolicznościowe oraz nagrody 
rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w kaŜdej kategorii. 
Wśród uczestników, którzy ukończą bieg zostanie rozlosowanych 5 upominków 
rzeczowych / nagrody wylosowane, a nie odebrane w ciągu 5 minut zostaną 
wylosowane ponownie/. 
KaŜdy uczestnik , który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal XXIV Biegu 
Barbórkowego.  

Poza w/w nagrodami organizatorzy ufundowali nagrody pienięŜne j.n.: 
Kategoria: open                    Kategoria open kobiet 
 
I miejsce  2 600 zł   I miejsce   2 600 zł 
II miejsce 1 600 zł   II miejsce 1 600 zł 
III miejsce 1 400 zł   III miejsce 1 400 zł 
IV miejsce 1 000 zł   IV miejsce    700 zł 
V miejsce    800 zł   V miejsce    500 zł 
VI miejsce    700 zł   VI miejsce    400 zł 
VII miejsce     600 zł 
VIII miejsce    500 zł 
IX miejsce    400 zł 

 X miejsce    300 zł 
UWAGA: 

Zwycięzcy w kategoriach open otrzymują nagrody pienięŜne w kwotach netto. 
Zwycięzcy w kategoriach open nie otrzymają nagród w kategoriach wiekowych. 
Zawodnicy zatrudnieni w O/ZG „Lubin", którzy otrzymają nagrody  
w klasyfikacji open lub w kategorii wiekowej, nie otrzymają nagród dla  
zatrudnionych w O/ZG „Lubin". Dotyczy to równieŜ zatrudnionych                                         
w Oddziałach KGHM Polska Miedź SA.  
Zawodnicy zatrudnieni w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. deklarują  
przed biegiem udział w danej kategorii podczas zgłoszenia się do biegu.  
W losowaniu upominków wezmą udział zawodnicy wcześniej nie nagrodzeni. 

 
INNE: 

-   bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu ulicznym, 
-   pomiar czasu  będzie dokonany systemem elektronicznym z uŜyciem chipów 

przyklejanych do numerów startowych bez pobierania kaucji,  
-   zawodnicy uczestniczą w biegu na swoją odpowiedzialność, 
-   zawodnicy winni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 

udziału w biegu lub podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału 
w biegu, 

-   zawodnicy powinni posiadać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument 
toŜsamości, 

-  warunkiem przyjęcia zgłoszenia do biegu osoby zagranicznej jest podanie przez nią 
następujących danych: imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania, rodzaj i nr identyfikacji podatnika lub nr i rodzaj dokumentu 
stwierdzającego toŜsamość, 

-   bieg odbędzie się bez względu na pogodę, 
-   osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i za jego start 

ponosi pełną odpowiedzialność, 
-   ostateczna interpretacja regulaminu naleŜy do sędziów. 

IMPREZY TOWARZYSZ ĄCE: 
 

1. " Bieg Sztygarski na 1 Milę": 
- ORGANIZATOR: KGHM POLSKA MIEDŹ SA  

Oddział Zakłady Górnicze „Lubin" 
- TERMIN:  18 października 2009 r. (niedziela) 
- MIEJSCE STARTU: Stadion OSiR-u ul. Odrodzenia 28 b w Lubinie 
- GODZINA STARTU: 1040 
- KATEGORIE:   - open zatrudnionych w KGHM POLSKA MIEDś S.A. 

- pracownicy O/ZG „Lubin" zatrudnieni na stanowiskach 
  nierobotniczych w dozorze ruchu 

 
Zgłoszenia przyjmuje Dział Socjalno- Administracyjny O/ZG „Lubin" do dnia                       
15 października 2009 r. (piątek) telefon 076/7482-236, 076/7482-236  lub w dniu biegu od 
godziny 800 do godziny 1000 w biurze zawodów na Stadionie OSiR-u 
NAGRODY: 
 
KATEGORIA OPEN 
 
1 miejsce  - puchar lub kufel okolicznościowy + nagroda 
2 miejsce  - puchar lub kufel okolicznościowy + nagroda 
3 miejsce  - puchar lub kufel okolicznościowy + nagroda 
4-6 miejsce  - nagrody 
 
KATEGORIA: PRACOWNICY O/ZG LUBIN ZATRUDNIENI W DOZO RZE RUCHU 
 
1 miejsce  - puchar lub kufel okolicznościowy + nagroda 
2 miejsce  - puchar lub kufel okolicznościowy + nagroda 
3 miejsce  - puchar lub kufel okolicznościowy + nagroda 
4-6 miejsce  - nagrody 
 
2. "Sztafeta Dyrektorska 4 x 100" 
 
ORGANIZATOR:   KGHM POLSKA MIEDŹ SA  

Oddział Zakłady Górnicze „Lubin" 
- TERMIN:  18 października 2009 r. (niedziela) 
- MIEJSCE STARTU: Stadion OSiR-u ul. Odrodzenia 28 b w Lubinie 
- GODZINA STARTU: 1050 
- DYSTANS:   4 x 100 m 
- SKŁAD SZTAFETY: 5 osób w tym 1 rezerwowa 
Uczestnikami mogą być prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy, z-cy dyrektorów, główni 
inŜynierowie (w randze kierowników wydziałów) oraz równorzędne im stanowiska. 
Warunkiem sklasyfikowania sztafety jest uczestnictwo w biegu co najmniej dwóch osób 
zajmujących stanowiska prezesowskie lub dyrektorskie oraz pisemne potwierdzenie 
udziału w O/ZG „Lubin" w terminie do dnia 09 pa ździernika 2009 r. ( piątek)  
tel. 076/7482-236, 076/7482-236. 
 



NAGRODY: 1 miejsce  - puchar 
  2 miejsce  - puchar 
  3 miejsce  - puchar 


