
REGULAMIN 

LUBOOSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 2011 

 

1. Cele i założenia biegu 
 

 popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej, 

 promocja miasta Luboo, 

 propagowanie zdrowego stylu życia, 

 upamiętnienie 93. rocznicy odzyskania przez  Polskę niepodległości. 

 

2. Organizatorzy 
  

 LOSiR,  

 Lubooscy Biegacze. 

 

3. Sponsorzy 

 

 Hurtownia sportowa Sportech,  

 Kwiaciarnia Szafran, 

 Biuro Prawno-Podatkowe Teralex – Luboo, 

 Kom-Lub, 

 Buderus Technika Grzewcza, Nawroccy, 

 DisplayPrint, 

 Dachpol S.C Bogdan Bartkowiak. 

 

 

 

 

 



4. Termin i miejsce: 
 

 Zawody odbędą się 11 listopada 2011 (piątek). 

 Start o godz.1000 przy Lubooskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.  

 Trasa prowadzid będzie ulicami miasta (100% asfalt), bieg na dystansie 10km (trzy pętle). 

 Każdy kilometr będzie oznaczony. 

 Limit czasu na ukooczenie biegu wynosi 1 godzinę 30 minut. 

 

5. Warunki uczestnictwa: 
 

Organizator zastrzega limit 300 uczestników.  

Zgłoszona do biegu jest osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i umieściła opłatę 
startową w wysokości 25 złotych. 

 Aby wziąd udział w biegu należy mied ukooczone 16 lat. Zawodnicy powyżej 18 roku życia 
podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialnośd. (Zawodnicy zobowiązani są do 
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach 
długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialnośd). 
Osoby w wieku 16 - 18 lat muszą posiadad zgodę rodziców i przybyd na zawody z opiekunem. 

 Zgłoszenia można dokonywad drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.lubonskibieg.losir.eu 

 W dniu zawodów zapisy będą przyjmowane do godz. 9:00. Uiszczona opłata nie podlega 
zwrotowi. 

 Wpisowe należy przelad bezpośrednio na konto:  

 
Lubooski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

ul. H. Kołłątaja 2,  
62-030 Luboo 

Numer konta: Poznaoski Bank Spółdzielczy 45 9043 1038 2038 0054 2584 0001 

W tytule przelewu należy wpisad Lubooski Bieg Niepodległości Imię Nazwisko 

 Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostad zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 
biegu, tj. 11.08.2011r. w godzinach 7.30 – 9.45. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadad 
dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), celem 
kontroli daty urodzenia. Osoby wpłacające opłatę startową na konto po 
08.11.2011r zobowiązane są do przedstawienie dowodu wpłaty. 

6. Klasyfikacja: 

Każdy kto ukooczy bieg otrzyma pamiątkowy medal, i upominki od sponsorów. 



Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn ( 3 pierwsze osoby), oraz następujące kategorie 
wiekowe:  

Mężczyźni:  

 M16 mężczyźni 16 - 19 lat  

 M20 mężczyźni 20 - 29 lat  

 M30 mężczyźni 30 - 39 lat  

 M40 mężczyźni 40 - 49 lat  

 M50 mężczyźni 50 - 59 lat  

 M60+ mężczyźni 60 lat i powyżej  

Kobiety:  

 K16 kobiety 16 - 19 lat  

 K20 kobiety 20 - 29 lat  

 K30 kobiety 30 - 39 lat  

 K40 kobiety 40 - 49 lat  

 K50+  kobiety 50 lat i powyżej 

Klasyfikacje generalna i wiekowe miejsca 1-3: medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.  

Nagrody nie dublują się ( osoba nagrodzona w kategorii generalnej nie może byd nagrodzona 
w kategorii wiekowej) 

Pomiar czasu i ustalenie kolejności w 1 Lubooskim Biegu Niepodległości przeprowadzi firma 
SUPER SPORT (chipy zwrotne). 

 

7. Postanowienia koocowe: 
 

 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

 Szatnie i depozyt będą znajdowad się na terenie LOSiRu. 

 Organizator zapewnia szatnie, natryski, posiłek po biegu. 

 W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostaje on zdyskwalifikowany. 

 Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronie www.lubonskibieg.losir.eu 

 Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu. 

 

 



8. Dane kontaktowe: 
 

 Adam Chudzicki nr tel. 660 113 798 

 Emil Czaja nr tel. 506 321 089 

 Łukasz Schmidtke nr tel. 792 898 937 

 


