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1. Po jakigo pierona momy lota ć: 
-   coby wiyncy ludzi lotało, 
-   chcymy pokozać jak piyknie je w Czerwionce – Leszczynach i na okolicznych   hołdach 
-   Luxtorpeda tyż się chce pokozać 
-   no i żeby spolić trocha sadła przed Wilijom i Świyntami 
 
2. Kto go robi  
Bieg robi dlo Wos Stowarzyszyni Grupa Biegowo LUXTORPEDA (taki gibki cug) ze 
Czerwionki no i oczywiście Stanowicko Szkoła Podstawowo. 
 
3. Kaj i kiedy  
Startujymu i kończymy we Szkole Podstawowej w Stanowicach na Szkolnej 7, gynał w 
samo połednie w sobota 17 grudnia. 
 
4. Trasa  
Do przelecynio je 10 km (tak na oko) po drogach, chodnikach i drogach polnych po 
Stanowicach. Bez przikopy lotać niy  bydziecie, ale za równo tyż niy bydzie. Dejcie se 
pozór, bo może być ślizgo, cobyście se krzywdy przed Świyntami nie zrobiyli!! Łoński rok 
śniegu nie było ale latoś może go trocha nasuć. 
 
5. Jako to bydzie  
Łod 10:00 do 11:15 bydymy wydować numery. 
Po tym rozgrzywka, a jak piźnie połednie – startujymy 
14:00 – kończymy i fertig 
 
6. Kto mo że lecie ć 
Każdy, obojyntnie czy Hanys czy Gorol, jak mo 18 lot, zapisoł się i je na liście startowej no 
i zapłaciył za start. Trza też pokozać kartka łod dochtora, że się je zdrowym i nie dostanie 
się hercszlagu, no chyba, że sami podpiszecie taki oświadczyni, kere bydzie leżało w 
Biurze Zawodów. 
Kożdy musi prziść do Biura Zawodów osobiście i musi się tam wylegitymować, coby my 
wiedzieli, że łon to je łon a nie jaki Kynijczyk za niego prziszoł i chce wygrać. 
 
7. Zgłoszynia  
Mogecie się zgłoszać (Hanysy i Gorole tak samo) bez internet 
(http://gbluxtorpeda.org/zapisy/) łod 1 listopada 2016 łod łosmej  godziny wieczor, do 12 
grudnia 2016 chyba, że pryndzy miejsca się skończą. Momy ich 275 i 25 kiere rozdzieli 
łorganizator. W dziyń biegu zapisywać się niy pódzie. No i pamiyntejcie, że na lista 
bydziecie dopiero wpisani jak nom kasa poślecie.  
Jak wiycie tyn bieg jest pionty, jubileuszowy. Postanowili my, że w tym roku za darmo 
polecom ci co lotolali we wszystkich poprzednich biegach. Ale zgłosić się muszom!!!! A 
som to: 
1.BAGAN GRZEGORZ 
2.PODESZWA MAREK 
3.SKWARLIŃSKI MIROSŁAW 
4.SŁUPIK TOMASZ 
5.WINKLER SZYMON 
6.SOBCZYK GABRIELA 
7.WEISMAN IZABELA. 
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Jakby wom coś wypadło i niy bydziecie mogli u nos lotać, to do 12 grudnia możecie 
przeniyść opłata na kogo innego. Potym, choćbyście niy wiym co robili, kasy nazot niy 
dostaniecie. 
Czas bydymy mierzyć elektonicznie. Dostaniecie czipa, kierego bydziecie musieli łoddać 
na mecie. Jak tego niy zrobicie, bydziecie musieli zapłacić 10 złotkow. 
 
8. Wiela to kosztuje  
W tym roku postanowili my, że bydzie u nos inaczej, niż w inszych biegach to znaczy na 
początku drożyj, a potym coroz tanij. W sumie to bydzie tak, że ryzkować bydyny i my i wy. 
No to tak: 
od 01.11 do 13.11   -   40zł. 
od 14.11 do 27.11   -   30zł. 
od 28.11 do 12.12   -   20zł. 
Przypominomy jeszcze roz, że na liście startowyj bydziecie dopiero jak kasa poślecie. 
Żebyście niy byli chytrzy i zapisali się 1 listopada a zapłacili 20zł dopiero 12 grudnia. Tak 
się niy do. 
Po 12 grudnia nie bydziecie mogli płacić 
Płacicie na nasze konto  
Bank BGŻ S.A. 
24 2030 0045 1110 0000 0422 6060 
a w tytule podowocie: Opłata startowo, Bieg Świontyczny, swoji miano i rok urodzynio. 
Jak kto chce rachunek to niech do nom znać. 
 
9. Nagrody i gyszynki  
-   dlo piyrszych chopów i babek bydom piykne puchary i jeszcze piykniejsze dyplomy z 
podpisym Prezesa, 
-   kożdy dostanie gryfny medal ryncznie zrobiony, 
-  tak jak i łoński rok po biegu bydziecie mogli se pojeść moczki i makówek (yno nie 
zadużo, bo każdy se chce skosztować!!). Jakby jaki Gorole chciały na ni przepis to bydom 
se mogli wzionść. 
-   bydzie ciepły tyj, 
-   bydzie też gyszynk dlo najfajnij przebleczonego, 
-   inne gyszynki mono bydom a mono ni. 
 
10. I pora rzeczy na som koniec  
-   jak bydzie fest zima, abo padać abo nawet chyc 40 stopni to i tak lecymy, 
-  jak se zrobicie jaki ała to my za to nie odpowiadomy, jak chcecie to sami się musicie 
ubezpieczyć, 
-  dejcie se pozór na auta na trasie!! 
-  jak weźniecie numer startowy to znaczy, że zgodzocie się z regulaminym, 
-  regulamin my napisali i mogymy go zmiyniać jak nom się podobo, 
-  jakbyście chcieli wiedzieć coś wiyncy to wszystko bydzie na naszej stronie 
-  mogymy Wom cykać fotki i filmować wiela yno chcymy. 
 

Najnowsze informacje o biegu znojdziecie na naszyj stronie  
http://gbluxtorpeda.org/category/bieg-swiateczny/ i naszym fejsbuku 
https://www.facebook.com/events/568940283296589/ 
 

Mogecie tyż do nos pisać meile z pytaniami luxtorpeda@gbluxtorpeda.org (yno nie 
zatkejcie skrzinki). 
Czekomy na Wos!! 
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1.CEL IMPREZY  
- Popularyzacja biegów.  
- Promocja terenów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
- Promocja Grupy Biegowej LUXTORPEDA Czerwionka  
- Przygotowanie organizmów do świątecznych harców kulinarnych  ;)  
  
2.ORGANIZATOR  
Stowarzyszenie Grupa Biegowa „LUXTORPEDA” Czerwionka;  
ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka- Leszczyny 
 
Szkoła Podstawowa w Stanowicach  
  
3.MIEJSCE I TERMIN  
START I META: Szkoła Podstawowa w Stanowicach ul. Szkolna 7  
TERMIN: sobota 17.12.2016r. godz. 12.00  
  
4.TRASA  
Dystans 10 km – drogami, chodnikami i drogami nieutwardzonymi sołectwa Stanowice. 
W związku z zimowymi terminami odbywania biegów chodniki mogą być śliskie i 
zaśnieżone.  
  
5.PROGRAM ZAWODÓW  
godz. 10:00 – 11:15 - przyjmowanie zgłoszeń,  
godz.12:00 - start biegu,  
godz.14:00 - zakończenie imprezy.  
  
6.WARUNKI UCZESTNICTWA  
W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy:  
- ukończyli 18 rok życia 
- zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową,  
- dokonali opłaty startowej.  
- przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do  
udziału w biegu lub złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w 
biegu według wzoru ustalonego przez Organizatora (oświadczenia w biurze zawodów).  
- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji 
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod 
oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 
1095) oraz odebranie pakietu startowego.  
 
7.ZGŁOSZENIA  
- internetowo na stronie http://gbluxtorpeda.org/zapisy/  
- zgłoszenia internetowe przyjmowane będą od dnia 1.11.16 godz. 20:00 do dnia 12.12.16 
lub do wyczerpania limitu  
- limit uczestników wynosi 275 osób + 25 osób do dyspozycji organizatora 
- zawodnicy umieszczani b ędą na liście startowej dopiero po uiszczeniu opłaty 
startowej  
-  brak zapisów w dniu zawodów  
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- pomiar czasu będzie elektroniczny i przeprowadzony będzie przy użyciu chipów 
zwrotnych, w przypadku zgubienie chipa będzie pobierana opłata 10zł. 
- w szczególnych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego 
uczestnika nie później niż 12.12.2016, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu 
opłata startowa nie podlega zwrotowi.  
 
8.ZASADY FINANSOWANIA  
Opłata startowa wynosi min.: 
od 01.11 do 13.11 - 40zł. 
od 14.11 do 27.11 - 30zł. 
od 28.11 do 12.12 - 20zł. 
Wpłacając więcej wspierasz działania GB LUXTORPEDA. 
Po 12.12.2016 nie ma możliwości uiszczenia opłaty a tym samym startu w zawodach 
(choć pewnie i tak miejsca skończą się dużo wcześniej).  
 
Dla osób, które wzi ęły udział we wszystkich poprzednich edycjach biegu start 
gratis, pod warunkiem zgłoszenia internetowego. Tyc h siedmiu najwierniejszych to:  
1.BAGAN GRZEGORZ 
2.PODESZWA MAREK 
3.SKWARLIŃSKI MIROSŁAW 
4.SŁUPIK TOMASZ 
5.WINKLER SZYMON 
6.SOBCZYK GABRIELA 
7.WEISMAN IZABELA. 
   
Opłaty należy dokonywać na konto : 
Bank BGŻ S.A.  
24 2030 0045 1110 0000 0422 6060  
Tytułem:  Opłata startowa Bieg Świąteczny, Imię i Nazwisko, Rok urodzenia 
 
Na życzenie uczestnika Stowarzyszenie wystawia fakturę. Prosimy o zgłoszenie chęci 
otrzymania faktury najpóźniej w dniu imprezy. 
  
9.NAGRODY  
- dla zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn pamiątkowe puchary oraz dyplomy  
- dla każdego ręcznie robione medale niespodzianki (chyba, że braknie, ale to już problem 
dla organizatora jak go rozwiązać)  
- po biegu wszyscy chętni będą mieli okazję delektować się typowymi śląskim potrawami 
wigilijnymi czyli moczką i makówką. Dla zainteresowanych dostępne będą przepisy na te 
smakołyki.  
- po biegu organizator zapewnia ciepłe napoje  
- wśród uczestników, którzy zdecydują się wystartować w świąteczno/karnawałowych 
przebraniach organizator wybierze najciekawsze przebranie i uhonoruje nagrodą 
niespodzianką.  
- innych nagród organizator nie przewiduje, bo i po co (cztery dni później i tak każdy 
znajdzie coś pod choinką), jeżeli jakiekolwiek nagrody się pojawią to będą nagrody 
niespodzianki (również dla organizatora) a o ich rozdziale organizator poinformuje przed 
biegiem  
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10.UWAGI KOŃCOWE  
  
- bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne,  
- uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność, 
- zabrania się przeskakiwania przez barierkę znajdującą się na trasie biegu  
- organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Kwestia takiego ubezpieczenia leży wyłącznie w gestii uczestników.  
- bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,  
- pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu,  
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,  
- organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, 
- ze względu na świąteczną atmosferę biegu organizator nie przewiduje przyjmowania a 
tym bardziej rozpatrywania jakichkolwiek protestów.  
- wszelkie informacje umieszczane będą na stronie internetowej: 
- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów 
statystycznych , a także wizerunku (tj. zdjęcia, nagrania video) do celów marketingowych 
Stowarzyszenia Grupa Biegowa LUXTORPEDA Czerwionka oraz ich partnerów.  
- wszelkie bieżące informacje będą się ukazywać na http://gbluxtorpeda.org/category/bieg-
swiateczny/ oraz na profilu  https://www.facebook.com/events/568940283296589/ 
- Pytania prosimy kierować pod adres: luxtorpeda@gbluxtorpeda.org 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !  
 


