
XII BIEG NOWOROCZNY 

Lisowice 1.01.2022 

REGULAMIN 

 

CELE I ZAŁOŻENIA CYKLU BIEGÓW: 

 

• Popularyzacja biegania na wsi 

• Przewietrzenie organizmu po zabawie sylwestrowej 

 

ORGANIZATOR:  

 

• Krzysztof Brol  

• Tel. 600 525 026  

• e-mail: krzysztofbrol@poczta.onet.pl 

 

 

BIURO ZAWODÓW:  

 

• Przy budynku wielofunkcyjnym ul. Mickiewicza 20 

• Otwarcia biura:  godzina przed startem.  

 

 

 PROGRAM ZAWODÓW:  

 

• Start :  godz.13.00 przy budynku wielofunkcyjnym 

• Zapraszamy wszystkich zawodników po zakończeniu biegu na uroczyste zakończenie imprezy wręczenie 

pucharów zwycięzcom. 

 

 

DYSTANS 

 

•  1,35  km (1 pętla  Kwietnego Biegu) szkoła podstawowa: klasy 1-4 

•  2,7 km (2 pętle) szkoła podstawowa: klasy 5-8   

•  4,1  km (3 pętle ) szkoła ponadpodstawowa, dorośli 

•  1,35  km (1 pętla) Nordic Walking 

•  Zawody odbywają się po drodze asfaltowej 

•  Trasa posiada atest PZLA 

 

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA  

mailto:wkbmeta@tlen.pl


 

• Impreza  ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby pełnoletnie oraz dzieci i 

młodzież jeśli mają pisemną zgodę rodziców.  

• Warunkiem dopuszczenia do biegu jest złożenie przez uczestnika podpisanego własnoręcznie oświadczenia o 

zdolności do udziału w biegu.  

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na 

odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).  

• Uczestnik musi dokonać osobistej rejestracji w biurze zawodów  i uiści opłatę wymaganą przez organizatora.  

• Zgłoszenia można dokonywać na  godzinę  przed startem.  

Biuro zawodów zamykane będzie 10 minut przed godziną startu. 

 

 

OPŁATY WPISOWE  

 

• Bieg ma charatkter charytatywny, opłata w biegu jest dobrowolna w postaci gier planszowych i puzzli. 

 

 

 

 

NUMER STARTOWY  

 

• Każdy zawodnik przed startem w zawodach otrzymuje numer startowy, którym posługiwać się będzie w biegu. 

• Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny 

podczas przekraczania mety.  

• Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.  

• W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania o tym  fakcie organizatora. 

Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało  dyskwalifikacją . 

• Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana.  

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 

Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja w kategoriach: 

• Szkoła podstawowa klasy 1-4  1-3 K-M 

• Szkoła podstawowa klasy 5-8 1-3 K-M 

• Szkoła ponadpodstawowa, dorośli 1-3 K-M 

• Nordic Walking  1-3 K-M 

  

NAGRODY: 

 

• W każdej z klasyfikacji za zajęcie miejsc 1-3 puchar 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  

• Organizator nie zapewnia opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej. 

• Organizator nie zapewnia szatni, natrysków i toalet  w trakcie trwania imprezy. 



• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.  

• Wszyscy zawodnicy  proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne.  

• Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać przynależność klubową lub miasto/dzielnicę, które chce 

reprezentować.  

• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu  

• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego 

zmian. 

 

 

KONTAKT:  

 

• Krzysztof  Brol tel.  600 525 026  lub  e-mail: krzysztofbrol@poczta.onet.pl 

 

 

 


