
REGULAMIN 

XXXII BIEGU IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  

 ZIEMIĄ KROŚNIEŃSKĄ 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIEJSCU PIASTOWYM 

LUDOWO-UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BURZA ROGI"  

 

                          ROGI.27.05.2018 r 

 

CELE:  

1. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu. 
2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwie w imprezie  

sportowej  
3. Promocja miejscowości Rogi i Gminy Miejsce Piastowe  
4. Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w biegu masowym, poprzez połączenie 

rywalizacji sportowej z dobrą zabawą.  
5. Integrowanie grup społecznych. 

 

 



ORGANIZATOR:  

1. Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Burza” Rogi. 
2. Gminy Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym,  
4. Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce  
5. telefoniczny dot. Organizacji: DYREKTOR BIEGU SŁAWOMIR SZEWCZYK  605 147 160 

 

ZAŁOŻENIA GŁÓWNE: 

• -Bieg odbędzie się 27 maja 2018 r. -Start DO BIEGU GŁÓWNEGO o godz. 16:00 dystans 10km 

• -Biegi krótkie dla dzieci na stadionie sportowym LUKS-Burza Rogi  o godzinie 14:00 

• -Start biegu głównego w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. 

• -Organizator zapewnia transport zawodników na start – odjazd autokaru godz. 15:15 parking 
przy stadionie  w Rogach 

• -Biuro zawodów znajdować się będzie na stadionie w Rogach w dniu imprezy od godziny 
13:00 do godziny 15:00 

• -Nawierzchnia asfaltowa ,zróżnicowana konfiguracja terenu 

• -Pomiar czasu dla kategorii głównej elektroniczny z wykorzystaniem chipów (zwrotnych) 

• -Zawodników obowiązuje limit czasowy 100min, zawodnicy po tym czasie zobowiązani są 
opuścić trasę 

 

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE: 

• Impreza jest bezalkoholowa i promuje zdrowy styl życia, ma charakter otwarty, 

• Dzieci startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Warunkiem udziału w biegu 
głównym jak i na dystansach dzieci i młodzieży jest złożenie własnoręcznego podpisu pod 
oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach.  

• W biegu głównym na dystansie 10 km organizator dopuszcza możliwość startu młodzieży w 
wieku 16 - 18 lat (nie młodsi niż rok urodzenia 1999 - 2001) tylko i wyłącznie za zgodą rodzica, 
opiekuna prawnego, z pisemnym potwierdzeniem, który to podpis zostanie złożony w 
obecności osoby z biura zawodów.  

• Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem 
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095). 

• Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na 
wysokości klatki piersiowej jak również prawidłowo przypięty chip elektroniczny do 
sznurowadła.  

• Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.  

• Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, 
paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną ), celem kontroli daty urodzenia. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe zdarzenia w czasie biegu. 

• Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego. 

• Osoby biorąc udział w biegu, powinni zachować szczególna ostrożność w momencie gdy trasa 
jest trudna technicznie czy niebezpieczna.  

• Wszelkie zmiany trasy przez zawodników, będą traktowane jako skrót i zawodnik zostanie 
zdyskwalifikowany. 

 

 



KATEGORIE WIEKOWE KLASYFIKACJA: 

KLASYFIKACJA BIEGI KRÓTKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:  

• Kat. I (przedszkolaki) – stadion     dystans 200 m. 

• Kat. II 1-2 klasa szkoły podstawowej – stadion   dystans: 300 m. 

• Kat. III 3-4 klasa szkoły podstawowej -stadion   dystans:400 m.  

• Kat. IV 5-6 klasa szkoły podstawowej -stadion   dystans 800 m. 

• Kat. V gimnazjum      dystans 800 m. 
 

KLASYFIKACJA BIEGU GŁÓWNEGO 10 KM. 

• Kat.K/M do  18 lat     kobiety i mężczyźni. 

• Kat. K/M 2 1.  19-29 lat    kobiety i mężczyźni   

• Kat. K/M 3 2.  30-39 lat    kobiety i mężczyźni   

• Kat. M 4 3. 40-49 lat    mężczyźni  

• Kat. M 5 4.  50-59 lat   mężczyźni  

• Kat. M 6.  60 lat i starsi  mężczyźni 

• Kat. K/3. 40 lat i starsze  kobiety 
 

WAŻNE 

O klasyfikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia nie miesiąc! Dla każdej grupy wiekowej 
będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja oraz klasyfikacja Open na dystansie głównym, (pod uwagę 
będzie brany czas przybiegnięcia na metę) *Organizator dopuszcza zmianę trasy, dystansu z przyczyn 
niezależnych w dniu biegu 
 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE: 

• Zapisy i opłaty do biegu głównego odbywają się  w dniu zawodów w biurze zawodów przed 
biegiem głównym (najpóźniej do godziny 15:00.) 

• Lista startowa zostanie zamknięta po zapisaniu się i wniesieniu opłaty startowej przez 
zawodników biegu głównego (10 km). 

• Opłata startowa biegu głównego: 
 

wynosi 20 zł (płatna gotówką w biurze zawodów) 
 

• Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z 
regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych dla potrzeb imprezy biegowej. 

• Opłaty startowej nie pobiera się od uczestników biegu w kategorii : dzieci, młodzież. 

• W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego na 10 km otrzymuje pakiet 
startowy: numer startowy z agrafkami, medal na mecie ( dla pierwszych 100 zawodników) 
posiłek regeneracyjny po biegu.  Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia będą zwolnieni z 
opłaty startowej z wyłączeniem startujących na dystansie głównym za zgodą opiekuna.  
 

 



NAGRODY: 

Organizator zapewnia nagrody i puchary dla każdej kategorii wiekowej na dystansie 10 km  

• I m. puchar 

• II m. puchar  

• III m. puchar  
 

Dodatkowo za miejsca I – 3  Open na dystansie 10 km, organizator zapewnia nagrody finansowe z 
podziałem na I kobietę i I mężczyznę: 

• I miejsce 300 zł  

• II miejsce 200 zł 

• III miejsce 100 zł 
 
Dzieci i młodzież dla 3 pierwszych miejsc nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy dyplom i medal  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Organizatorzy zapewniają uczestnikom opiekę medyczną, numery startowe oraz wodę (na 
trasie wyścigu) poczęstunek na stadionie po wyścigu. 

• Trasa będzie oznakowana znakami malowanymi sprayem fluorescencyjnym - skrzyżowanie, 
zakręt - dodatkowo stać będą wolontariusze.  

• Odcinki asfaltowe prowadzone będą przez pilota 

• Bieg zamykać będzie pojazd z informacją koniec biegu.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu ”XXXII Bieg 
Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską” – Rogi 2018” 

• Uczestnik zgadza się na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych biegu i nie będzie 
wnosił roszczeń z tego tytułu.  

 

 


