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1. CEL IMPREZY 
� Popularyzacja biegu jako najprostszej formy wypoczynku. 
� Poznawanie i propagowanie zalet ziemi Jedlickiej 
� Uczczenia 110 rocznicy przyjazdu Marii Konopnickiej do śarnowca 
 
2. ORGANIZATORZY 
� LKS „VICTORIA” DOBIESZYN 
� GMINA  JEDLICZE 
 
3. WSPÓŁORGANIZATORZY 
� Podkarpackie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie 
� Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Dobieszynie 
 
4. TERMIN I MIEJSCE BIEGU  
� Bieg odbędzie się w dniu 7.07.2013 r. o godz. 1100 
� Start - Dworek Marii Konopnickiej w śarnowcu  
� Meta - Stadion LKS VICTORIA w Dobieszynie 



 
5. TRASA BIEGU 
� Bieg rozegrany będzie na dystansie 10,4  km   
� Przebieg trasy biegu: 10,0 km - nawierzchnia asfaltowa, 0,2 km -  droga gruntowa , 0,2 km - finisz na boisku sportowym 
 
6. UCZESTNICTWO 
� Prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie /osoby poniŜej 16 lat muszą 

przedłoŜyć dodatkowo pozwolenie opiekunów ustawodawczych na uczestnictwo w Biegu/ 
 
7. ZGŁOSZENIA 
� Bezpośrednio w biurze zawodów w dniu biegu - Stadion LKS VICTORIA w Dobieszynie w godz. od  900 do 1030 
 
8. KLASYFIKACJA 
� Generalna męŜczyzn      I – VI miejsce 
� Generalna kobiet            I – III miejsce  
 

KATEGORIE WIEKOWE MĘśCZYZN 
16-19 lat          20-29 lat          30-39 lat 
40-49 lat          50-59 lat          60 i powyŜej 
 

KATEGORIE WIEKOWE KOBIET 
16-19 lat          20-29 lat          30 i powyŜej 
 
9. NAGRODY 
� MęŜczyźni I - VI puchary, nagrody pienięŜne i rzeczowe 
� Kobiety I – III puchary, nagrody pienięŜne i rzeczowe  
� W kategoriach wiekowych kobiet i męŜczyzn I – III nagrody pienięŜne  
 
UWAGA!  Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą brani pod uwagę w kategoriach wiekowych. 

 
KaŜdy uczestnik otrzymuje: 
� Pamiątkowy medal 
 
Przewidziane są dodatkowe nagrody dla najstarszego i najmłodszego zawodnika, dla 3 najlepszych zawodników  
z Gminy Jedlicze.  
 
10. ZASADY FINANSOWANIA 
� Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 
� Koszty opłaty startowej w wysokości 10 zł, dojazdu, zakwaterowania pokrywają uczestnicy we własnym zakresie 
 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
� Organizator zapewnia opiekę lekarską, napoje chłodzące i ciepły posiłek na mecie 
� Organizator nie zapewnia moŜliwości skorzystania z prysznicy 
� Uczestników obowiązuje strój sportowy 
� Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 
� W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie moŜliwość skrócenia trasy biegu 

do 10,0 km oraz przeniesienia miejsca mety i biura zawodów do Domu Ludowego w Dobieszynie 
� Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu naleŜy do organizatora 
 
12. DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA 
 

LUDOWY KLUB SPORTOWY „VICTORIA” 
Dobieszyn , 38-460 Jedlicze 
tel. kom.  507 173 923 , 793 641 004  
e-mail: lksvictoria@op.pl 
 
 
  

                 Zawody dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 


