
 

REGULAMIN 

IX  PÓŁMARATONU  PRZYTOK  

 
 

Bieg odbywa się pod honorowym patronatem 
Stanisława Myśliwca  –  Przewodniczącego Rady Gminy Zabór  

 
 
Organizatorzy 

Organizatorem jest Zarząd Lubuskiego TKKF przy współudziale Lubuskiego 
Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze oraz Urzędu Gminy w Zaborze. 
 
Termin i miejsce 

1. Bieg odbędzie się 09 kwietnia 2011 roku (sobota) na terenie gminy Zabór, 
woj. lubuskie.  

2. Start nastąpi o godz. 1100. 
 
Trasa 

1. Uczestnicy biegu rywalizować będą na dystansie 21,097 km, na trasie o na-
wierzchni asfaltowej przy ograniczonym ruchu drogowym.   

2.  Start i meta znajdują się w parku pałacowym przy Młodzieżowym Ośrodku  
Socjoterapii w Przytoku. 

3. Punkty odświeżania i stoiska z napojami będą w miejscowościach Czarna  
(9,4 km) i Zabór (14,0 km). 

 
Uczestnictwo i zgłoszenia 

1. Uczestnik biegu musi mieć ukończone 18 lat i posiadać aktualne badania lekar-
skie. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą w miejscu zawodów w dniu imprezy od godz. 
800 do godz. 1000. 

3. Opłatę startową w wysokości 20 zł należy uiścić w sekretariacie zawodów. 
4. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości oraz 

dowodu opłaty startowej. 
5. Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regula-

minu imprezy. 
 
Uczestnictwo i zgłoszenia 

Istnieje możliwość skorzystania z noclegów i wyżywienia w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Przytoku, które należy zarezerwować pod numerem telefonu  
068 327 44 10 



 
Klasyfikacja końcowa 

Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna oraz w kategoriach wie-
kowych: 
                          M 18  mężczyźni  18 – 29 lat 
                          M 30  mężczyźni  30 – 39 lat 
                          M 40  mężczyźni  40 – 49 lat 
                          M 50  mężczyźni  50 – 59 lat 
                          M 60  mężczyźni  60 – 69 lat 
                          M 70  mężczyźni  70 lat i powyżej 
                          K 18  kobiety powyżej 18 lat 
Uwaga:  Uzyskane wyniki zaliczone zostaną do klasyfikacji Grand Prix Województwa Lubu-

skiego w Długodystansowych Biegach Ulicznych i Przełajowych. 
 
Nagrody 

1.  Zawodnicy, którzy zajmą trzy czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymają 
puchary. 

2. Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymają medale i nagrody rzeczowe. 
3. Najstarszy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma nagrodę specjalną. 
4. Zawodnik, który zajmie 13 miejsce w klasyfikacji generalnej otrzyma „upominek 

pocieszenia”. 
5. Zawodnik, który ostatni ukończy bieg, otrzyma nagrodę Wójta Gminy Zabór. 
6. Wśród zawodników, którzy ukończą bieg, rozlosowanych zostanie 10 upominków. 
7. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale. 
 
Finansowanie 

1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy. 
2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej. 
 
Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków. 

2. Organizator zapewnia opiekę lekarską, szatnie, możliwość kąpieli (natrysk) 
oraz napoje na trasie biegu i ciepły posiłek regeneracyjny na mecie. 

3. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz  
w trakcie dekoracji. 

4. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpie-
czenia lub  skradzione podczas imprezy. 

5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 
           
                                                                                     Organizatorzy 


