
Regulamin 

II Łochowickiego biegu przełajowego 

w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega 

oraz sztafet rodzinnych 

Łochowice 18 maja 2013 

 

 

Organizatorzy 

Stowarzyszenia Łochowice z Przyszłością we współpracy z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w 

Łochowie i gminą Białe Błota serdecznie zapraszają na kolejną imprezę biegową w Łochowicach pod 

hasłem „II Łochowicki Bieg Przełajowy”. 

 

Cel imprezy 

Popularyzacja biegania wśród młodzieży i dorosłych.  

Promocja zdrowego stylu życia. 

Promocja Łochowic. 

 

Termin i miejsce 

18 maja 2013 – plac koło świetlicy w Łochowicach k/Bydgoszczy. 

 

Dystanse wraz z programem minutowym 
 

12:00 - bieg na dystansie ok.1000m dla uczniów klas 4-6 

12:15 - bieg na dystansie ok.1500m dla uczniów gimnazjum 

12:30 - bieg główny – open – na dystansie 5000m 

13:30 - sztafeta rodzinna – 2x500m 

14:00 – dekoracja zwycięzców 

 

Trasa i miejsce 

Biegi odbędą się na trasach wytyczonych w terenie ze startem i metą przy świetlicy wiejskiej w 

Łochowicach. 

Biegi dla dzieci – 2 pętle wokół placu świetlicy wiejskiej 



Biegi dla młodzieży – 3 pętle wokół placu świetlicy wiejskiej 

Bieg główny – 2 pętle na wytyczonej trasie w Łochowicach 

Sztafeta rodzinna – 2x1 pętla wokół placu świetlicy wiejskiej 

 

Uczestników biegu głównego poprowadzi pilot. Na każdym zakręcie będą znaki i taśmy kierujące 

biegaczy. 

Skracanie trasy wiąże się z dyskwalifikacją. 

 

Zasady uczestnictwa 

Uczestnikami indywidualnych biegów  mogą być: dzieci i młodzież w wieku powyżej 10 roku życia 

zgłoszeni przez rodziców lub opiekunów, członkowie klubów sportowych wytypowani przez te kluby, 

indywidualni biegacze. 

W sztafecie rodzinnej może wystartować jeden dorosły i jedno dziecko w wieku 6-15 lat w kolejności 

dorosły, dziecko.  

Warunkiem udziału w biegu osoby niepełnoletniej jest złożenie u organizatora pisemnej zgody 

rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie ze wzorem ustalonym przez organizatora. 

Każdy z zawodników zobowiązany jest zgłosić się do biura najpóźniej pół godziny przed biegiem 

celem weryfikacji, złożenia oświadczenia i pobrania numeru startowego. 

 

Opłata startowa 

Wprowadza się opłatę startową tylko do biegu głównego. Start w biegach dziecięcych i 

młodzieżowych oraz w sztafecie rodzinnej jest bezpłatny. 

Wysokości opłaty startowej do biegu głównego: 

10pln do 6 maja 2013 roku 

15pln po 6 maja 2013 roku 

Wpłaty można dokonywać  

 na konto 

Multibank oddział Bydgoszcz 58 1140 2017 0000 4102 1206 3642 

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne  

Na Rzecz Rozwoju Wsi Łochowice  

"Łochowice z Przyszłością" 

 



ul. Kurkowa 2 

86-065 Łochowice 

W tytule przelewu należy podać następującą formułę: 

 Opłata za bieg 

Imię i nazwisko 

 w dniu zawodów w Biurze Zawodów. 

 

Klasyfikacje i nagrody 

Medale okolicznościowe dla wszystkich zawodników za ukończenie biegu. 

Biegi dla uczniów 

Medale i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w kategorii dziewcząt i chłopców. 

Bieg główny 

Trofea sportowe i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn. 

Trofea sportowe za miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych do 35 włącznie i po 35 roku życia – 

nagrody się nie dublują. 

Trofea sportowe dla najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika. 

 

Sztafeta rodzinna 

Medale i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3. 

Spośród uczestników wszystkich biegów rozlosowane zostaną nagrody – po zakończeniu ceremonii 

dekoracji. 

 

Zgłoszenia do biegów 

Zgłoszenia do biegów można dokonywać: 

 telefonicznie pod numerem telefonu 501 009 599,  

 drogą elektroniczną na pod adresem www.lochowicezprzyszloscia.pl, 

 w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Łochowie u Pana Andrzeja Izdebskiego. 

 

do dnia 17 maja 2013 roku lub bezpośrednio w dniu imprezy w Biurze Zawodów. W zgłoszeniu podać 

należy imię i nazwisko, kategorię oraz wiek. 

 



Biuro zawodów 

Biuro zawodów będzie zlokalizowane w namiocie obok świetlicy wiejskiej w Łochowicach. Biuro 

otwarte będzie 18 maja w godzinach 10:00-13:00. 

 

Świadczenia dla zawodników 

Organizator zapewnia: 

 szatnie w namiotach 

 wodę i zieloną chłodną herbatę po biegu, 

 numer startowy, 

 pomiar czasu, 

 medal za ukończenie biegu dla każdego uczestnika. 

Każdy z zawodników startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia 

od NW. 

 

Postanowienia końcowe 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe względem 

uczestników, które wystąpią bezpośrednio przed, w trakcie oraz po biegu. 

Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność 

Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek 

sportowych na piersiach. 

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w galerii z 

zawodów. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  

 

Po zakończeniu biegów zapraszamy wszystkich zawodników do udziału w festynie „Jak smakują 

Łochowice”. 

 

 


