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IX  Bieg Szlakiem Agatowym Płóczki Górne 
14 lipca 2012 start godz. 10

00 

 
Organizator 
MKS Piast Lwówek Śląski 
Stowarzyszenie „Maltanowo” 
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Slaski 
Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 
Gimnazjum im Jana Pawła II w Lwówku Śląskim 
Trasa biegu głównego 
Dystans ok. 4,5 km, nawierzchnia zróżnicowana (asfalt,) pofałdowana. 
Przebieg trasy: start miejscowość Płóczki Górne na wysokości Szkoły Podstawowej, meta na placu przy sklepie 
„Odido” Płóczkach Górnych. 
Klasyfikacja 
Generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych 
Kategorie wiekowe 
Mężczyźni 
M18 18-29 lat 
M30 30-39 lat 
M40 40-49 lat 
M50 50-59 lat 
M60 60 i starsi 
Kobiety 
K 18 18-35 lat 
K 36 36 i starsze 
Nagrody. 

• Za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej nagrody pieniężne: mężczyźni I miejsce 300zł, 
II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł, kobiety I miejsce 200 zł, II miejsce 150 zł, III miejsce 100zł 
• W poszczególnych kategoriach wiekowych za pierwsze trzy miejsca medale agatowe Za pierwsze sześć 
miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych dyplomy 

Uczestnictwo 
-do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 18-ty rok życia 

-uczestnik w biurze zawodów musi potwierdzić wiek dowodem tożsamości 
-za badania lekarskie dopuszczające do startu oraz, ubezpieczenie odpowiedzialni są zgłaszający 
-pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacja regulaminu biegu 
-bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną 
ostrożność 
podczas biegu 
-każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania 

Sprawy finansowe 
-koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy 
-koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące 
-od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 8,- zł 
-organizator zapewnia wodę mineralna i posiłek po ukończeniu biegu 

Zgłoszenia 

 Zgłoszenia do biegu pisemne, w dniu zawodów na dwie godziny przed startem 

 Zgłoszenie wypełnione starannie pismem drukowanym powinno zawierać: 
nazwisko, imię, kogo reprezentuje: klub, stowarzyszenie itp.datę urodzenia: dzień, miesiąc, rok 

 Biuro zawodów, przebieralnie i miejsca do rozgrzewki znajdują się na terenie Szkoły Podstawowej w 
Płóczkach Górnych 

Sprawy różne 

Prawo interpretacji powyższego regulaminu przysługuje organizatorowi 

Po biegach rozegrane zostaną konkursy strzeleckie z broni pneumatycznej wg regulaminu podanego w dniu 

zawodów 

 


