
IV BIEG WOKÓŁ  
JEZIORA ŁĘTOWSKIEGO 
20 września 2014 roku 

 

REGULAMIN 
 

I. CEL IMPREZY: 

⋅ Upowszechnianie biegania – najprostszego sposobu podnoszenia sprawności fizycznej. 

⋅ Promocja zdrowego trybu życia i dbałość o zdrowie. 

⋅ Popularyzacja walorów Gminy Sławno. 

⋅ Integracja społeczności lokalnej. 

II. ORGANIZATOR: Gmina Sławno 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

⋅ Sołectwo Łętowo, 

⋅ Stowarzyszenie „Łętowska dolina”, 

⋅ Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Sławno. 

IV. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, TRASA: 
1. Bieg odbędzie się w dniu 20 września 2014 r. (sobota). 
2. Miejsce: plaża nad Jeziorem Łętowskim. 

3. Trasa: drogi polne i dukty leśne – wyznaczona, a w miejscach newralgicznych zabezpieczona przez strażaków ochotników 

z jednostek OSP. 

4. W ramach zawodów rozegrane zostaną: 

1) Biegi dziecięco-młodzieżowe: 
a) dziewczęta – rocznik 2006-2007 – dystans 200 m – godz. 9.30, 

b) chłopcy – rocznik 2006-2007 – dystans 200 m – godz. 9.40, 

c) dziewczęta – rocznik 2004-2005 – dystans 400 m – godz. 9.50, 

d) chłopcy – rocznik 2004-2005 – dystans 400 m – godz. 10.00, 

e) dziewczęta – rocznik 2002-2003 – dystans 600 m – godz. 10.10, 

f) chłopcy – rocznik 2002-2003 – dystans 600 m – godz. 10.20, 

g) dziewczęta – rocznik 1999-2001 – dystans 800 m – godz. 10.30, 

h) chłopcy – rocznik 1999-2001 – dystans 1.000 m – godz. 10.40. 

⋅ Linia startu zlokalizowana będzie w określonej odległości od linii mety, w zależności od dystansu poszczególnych 

biegów. 

⋅ Meta – plaża nad Jeziorem Łętowskim. 

⋅ Uczestnicy poszczególnych biegów na 10 min. przed startem stawiają się w okolicy linii mety, w miejscu 

wskazanym przez spikera i odprowadzani są przez osoby wyznaczone przez organizatora na linię startu. 

2) Łętowskie Bieganie o Puchar Wójta Gminy Sławno w ramach II Bataliady Gminy Sławno, godz. 10.50, wg odrębnego 

regulaminu. 
3) IV Bieg wokół Jeziora Łętowskiego: 

⋅ Dystans – ok. 12 km. 

⋅ Start – godz. 11.00. 

⋅ Start i meta (na linii startu) – plaża nad Jeziorem Łętowskim. 

⋅ Punkt odświeżania – ok. 7 km trasy. 

V. POMIAR CZASU: 
1. Organizator zapewnia ręczny pomiar czasu. 

2. IV Bieg wokół Jeziora Łętowskiego: 

⋅ Organizator określa limit czasu na ukończenie biegu – 2 godziny.  

⋅ Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w określonym czasie (nie przekroczą linii mety do godziny 13.00) zobowiązani są 

do zejścia z trasy, zdjęcia numeru startowego i dotarcia do mety we własnym zakresie. 

⋅ Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie zastosowanie się do decyzji sędziów, przenosi 

na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu 

drogowym.  



 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Biegi dziecięco-młodzieżowe – wg określonych wyżej roczników, po pobraniu karty uczestnika i uzyskaniu pisemnej zgody 

rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. 

2. IV Bieg wokół Jeziora Łętowskiego: 

⋅ W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w 2014 r. ukończyły 16 lat (urodzeni przed 20 września 1998 r.). 

⋅ Osoby, które w dniu 20 września 2014 r. nie ukończyły 18 lat (urodzeni po 20 września 1996 r.) zobowiązane są 

posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w biegu wraz z ich nr PESEL i podpisem. 

⋅ Prawo startu mają wyłącznie biegacze, zarejestrowani i zweryfikowani przez organizatora, wyposażeni w numer 

startowy przypięty w widocznym miejscu (preferowana klatka piersiowa). 

⋅ Brak numeru startowego, jego zasłonięcie lub zamienienie z inną osobą skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 

3. Formuła biegu – otwarta, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy krajowi, zagraniczni, trenujący w klubach i amatorzy. 

4. Zawodnik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegania 

lub złożyć stosowne oświadczenie podczas weryfikacji przed biegiem. 

5. W przypadkach, wymagających konsultacji medycznych (np. zasłabnięcia, omdlenia, itp.) decyzja służb medycznych  

w stosunku do zawodnika przed i w czasie biegu jest ostateczna.  

6. Zawodnicy, dokonując rejestracji, pobierając numer startowy i startując w biegu, oświadczają, że biorąc udział  

w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.  

7. Każdy zawodnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Biegu, przestrzegać jego postanowień oraz zasad bhp  

i p. poż. oraz stosować się do poleceń organizatorów, służb medycznych i osób zabezpieczających trasę biegu. 

8. Z uwagi na to, że bieg ma charakter przełajowy wskazany jest stosowny ubiór i obuwie sportowe. 

9. Organizator biegu nie pobiera żadnych opłat związanych z wpisowym i opłatą startową. 

10. Organizator zapewnia:  

⋅ numer startowy i agrafki dla uczestników IV Biegu wokół Jeziora Łętowskiego, 

⋅ ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

⋅ wyróżnienia i nagrody dla zwycięzców poszczególnych klasyfikacji.  

VII. ZGŁOSZENIA: 
1. Biegi dziecięco-młodzieżowe – na podstawie wypełnionej karty uczestnika oraz pisemnej zgody rodziców/opiekunów 

prawnych, a w przypadku grup zorganizowanych dodatkowo na podstawie listy zgłoszeniowej złożonej w Biurze Zawodów 

przez szkołę, UKS, itp.  

2. IV Bieg wokół Jeziora Łętowskiego: 

⋅ Obowiązuje rejestracja za pomocą internetowego systemu zgłoszeń do dnia 18 września 2014 r. na stronie 

www.gminaslawno.pl, www.maratonypolskie.pl lub www.elektronicznezapisy.pl albo w dniu zawodów poprzez 

złożenie odpowiedniego formularza w Biurze Zawodów. 

⋅ Każdy zgłoszony zawodnik musi zostać zweryfikowany poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie uczestnika 

w Biurze Zawodów, w tym na oświadczeniu dot. stanu zdrowia. 

⋅ Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numeru startowego możliwy będzie w Biurze Zawodów wyłącznie po okazaniu 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem.  

3. Biuro Zawodów, zlokalizowane w okolicy linii startu/mety) rejestruje, weryfikuje uczestników i wydaje numery startowe 

od godziny 8:00 do godziny 10:45 w dniu 20 września 2014 r.  

VIII. SZATNIE I DEPOZYT: 
1. Organizator nie zapewnia szatni dla zawodników. 

2. Zawodnicy mogą oddać do depozytu (przy Biurze Zawodów) rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem 

startowym. 

3. Wydawanie worków odbywać się będzie do godz. 14.00 w dniu zawodów – za okazaniem numeru startowego.  

4. Zgubienie/kradzież numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty nie oddane do depozyty, pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione podczas zawodów. 

IX. TRANSPORT, NOCLEG I WYŻYWIENIE: 
1. Organizator nie zapewnia dojazdu do miejsca startu biegu.  

2. Organizator nie zapewnia noclegu.  

3. Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.  

X. KLASYFIKACJA: 
1. W Biegach dziecięco-młodzieżowych prowadzona będzie klasyfikacja odrębnie dziewcząt i chłopców dla każdego biegu. 

2. Podczas IV Biegu wokół Jeziora Łętowskiego prowadzona będzie klasyfikacja: 

⋅ generalna kobiet, 

⋅ generalna mężczyzn, 

⋅ zawodniczek z terenu gminy Sławno, 

⋅ zawodników z terenu gminy Sławno. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.  



 

XI. NAGRODY: 
1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród. 

2. Ceremonia wręczenia nagród dla zwycięzców Biegów dziecięco-młodzieżowych odbędzie się ok. godz. 12.00, zaś IV Bieg 

wokół Jeziora Łętowskiego po godz. 13.00. 

3. Zwycięzcy poszczególnych Biegów dziecięco-młodzieżowych za miejsca I-III otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

4. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują puchary/statuetki oraz nagrody rzeczowe lub 

bony na ich zakup o wartości: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce –300 zł. 

5. Najlepszy zawodnik i zawodniczka z Gminy Sławno oraz najstarszy uczestnik biegu otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.  

3. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

4. Nieprzestrzegane zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.  

5. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 13:30. Protesty rozstrzyga 

Organizator Biegu wokół Jeziora Łętowskiego w terminie dwóch dni. Decyzja organizatora biegu jest ostateczna  

i nieodwołalna.  

6. Organizator biegu uznaje, że każdy zawodnik zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania.  

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu oraz na 

wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących imprezy.  

8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator. 

9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

10. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie www.gminaslawno.pl. 

11. Dodatkowych informacji udziela: Urząd Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno – Agnieszka Czarnuch, 

pok. nr 14, tel: 59 810-67-14, e-mail: sport@gminaslawno.pl. 

 

 

ZAPRASZAMY 


