
Regulamin XVII Ogólnopolskiego Biegu im. Alojzego Graja w Łobżenicy (22 maja 2011 roku) 

 

1. Cel: 

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, aktywnego wypoczynku oraz 

higienicznego stylu życia, 

- upamiętnienie postaci Alojzego Graja – sportowca i olimpijczyka z Ziemi Łobżenickiej, 

- promocja Gminy Łobżenica, 

- realizacja Kalendarza Imprez Polskiego Stowarzyszenia Biegów. 

 

2. Organizator główny: 

- Urząd Miejski Gminy Łobżenica, 

- Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy. 

 

3. Współorganizatorzy: 

- Starostwo Powiatowe w Pile, 

- Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, 

- Związek Gmin „Krajna” w Złotowie, 

- Związek Miejsko – Gminny OSP w Łobżenicy, 

- szkoły podstawowe z gminy Łobżenica, 

- Gimnazjum Publiczne w Łobżenicy, 

- Komenda Powiatowa Policji w Pile, 

- Posterunek Policji w Łobżenicy, 

- Zakład Usług Leśno – Transportowych w Łobżenicy, 

- Klub Sportowy Pogoń Łobżenica. 

 

4. Patronat medialny: 

- redakcja „Panoramy Łobżenicy”, 

- redakcja „Tygodnika Nowego”, 

- redakcja tygodnika „Aktualności Lokalne”, 

- „Radio Koszalin”, 

- redakcja „Faktów Pilskich”, 

- portal 4Run.pl. 

 

5. Termin, miejsce i trasa: 

- niedziela, 22 maja 2011 roku, 

- Start – plac Wolności, później – kolejno: ul. Wyrzyska, ul. Targowa, droga prowadząca przez 

wieś Rataje, Wiktorówko, Górka Klasztorna, ul. Złotowska, ul. 1 Maja; meta – plac Wolności 

(w miejscu startu), 

- nawierzchnia bitumiczna, 

- sekretariat zawodów będzie się mieścił na placu Wolności w Łobżenicy. 

 



6. Program zawodów:  

- 13:00 – 14:25 – zapisy w sekretariacie zawodów, 

- 14:30 – uroczyste otwarcie zawodów, 

- 15:00 – start do biegu na 10 500 m (10,5 km) – kobiety i mężczyźni w kat. wiekowych: 16-29 

lat, 30-39 lat, 39-49 lat, powyżej 50 lat, 

- 15:10 – start do Biegu VIP (dystans 400 metrów), 

- 15:30 – start do biegu na 1100 metrów dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych: 

- rocznik 1998 i młodsi, 

- trasa: ul. Złotowska – pl. Wolności, 

- 15:50 – start do biegu na 1100 metrów dziewcząt i chłopców z gimnazjów: 

 - roczniki 1995-1997, 

 - trasa: ul. Złotowska – pl. Wolności, 

- 16:10 – start do biegu na 2100 metrów dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych: 

 - rocznik 1994 i starsi, 

 - trasa: ul. Złotowska – pl. Wolności, 

- 16:50 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród regulaminowych, zakończenie zawodów. 

UWAGA! Start w biegu głównym wyklucza udział w biegach towarzyszących.  

 

7. Warunki uczestnictwa: 

- prawo startu w biegu głównym mają wszyscy chętni, którzy mają ukończone 16 lat i 

potwierdzą swój udział w sekretariacie zawodów (osoby, które nie mają ukończonych 18 lat, 

dodatkowo załączają pisemną zgodę rodziców), 

- prawo startu w biegach towarzyszących mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i 

szkół ponadgimnazjalnych, zgłoszeni przez szkoły, 

- przedłożenie ważnego zaświadczenia lekarskiego lub złożenie pisemnego oświadczenia o 

braku przeciwwskazań do biegu, 

- w biegach młodzieżowych udokumentowanie przynależności do właściwej grupy wiekowej, 

- dokonanie opłaty startowej – wpisowego (dotyczy biegu głównego). 

 

8. Zgłoszenia: 

- pisemne na adres: Urząd Miejski Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7 w terminie do 20 maja 

2011 roku lub w dniu zawodów, w godz. 13:00 – 14:25 w sekretariacie zawodów, 

- informacji udziela Gminne Centrum Kultury (tel. 781 35 11 22) lub pracownik Urzędu (tel. 

67 286 81 22). 

 

9. Nagrody: 

- zwycięzcy biegu głównego w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe puchary oraz nagrody 

pieniężne lub rzeczowe, 

- za zajęcie II i III miejsca zawodnicy otrzymują nagrody pieniężne lub rzeczowe, 

- zdobywcy miejsc I – III w biegach dziecięcych i młodzieżowych otrzymują nagrody rzeczowe, 

- najstarszy uczestnik biegu głównego oraz najlepszy mieszkaniec gminy Łobżenica otrzymają 

nagrody rzeczowe. 

 

 

10. Sprawy finansowe: 



- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy, 

- koszty osobowe ponoszą sami uczestnicy lub jednostki delegujące, 

- w biegu głównym (10,5 km) obowiązuje opłata startowa w wysokości 8 zł, 

- w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują gorący posiłek oraz zimny napój, 

- prawo do 50% zniżki opłaty startowej mają: młodzież szkolna, akademicka, żołnierze 

zasadniczej służby wojskowej, emeryci. 

 

11. Postanowienia końcowe: 

- organizatorzy nie zapewniają noclegów, jednakże dla osób chcących skorzystać z dłuższego 

pobytu, proponujemy miejsca noclegowe w Ośrodku Wypoczynkowym „Malwa” w Luchowie 

(3 km od miejsca startu) – tel. 67 286 14 44 lub 604 591 775, 

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i zagubione podczas zawodów, 

- w sprawach mogących wyłonić się przed i w trakcie imprezy, a nieobjętych niniejszym 

Regulaminem, rozstrzygają Sędzia Główny i Komandor Biegu, 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego Regulaminu, 

- zawody odbędą się bez względu na pogodę,  

- zaplecze techniczne stanowią szatnie, toalety dla uczestników biegów, umywalki, natryski 

przy boisku „Orlik” i w Gimnazjum Publicznym, 

- zapleczem technicznym dla uczestników Biegu VIP będzie obiekt GCK Łobżenica. 

 

ORGANIZATORZY 

 

  

 

 


