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REGULAMIN JUBILEUSZOWEGO BIEGU 

         

"X BIEG PRZESIEDLEŃCZY - NIEBOCZOWY 2019" 
 

         

I. CEL IMPREZY:       

         

1. propagowanie sportu i aktywności fizycznej;     

2. promocja Gminy Lubomia;       

3. popularyzacja biegów;       

         

II. ORGANIZATORZY:       

         

1. Gmina Lubomia; 

2. Dystans cLubomia;        

         

III. TERMIN I MIEJSCE:       

         

1. 08 września 2019 (niedziela);       

2. biuro zawodów:  Nieboczowy, WDK w Nieboczowach, ul. Wiejska 25  

(adres do nawigacji: ul. Dąbrowy 23);   

3. parking:  wyznaczony teren w pobliżu placu dożynkowego;   

4. dojazd:  z drogi  nr 936  w stronę ul. Młyńskiej lub od ulicy Raciborskiej; 

5. BIEG ODBYWA SIĘ W RAMACH UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWYCH;  

         

IV. PROGRAM  IMPREZY:       

         

1. 8:30 - 9:30    Weryfikacja zawodników:  biuro zawodów - WDK Nieboczowy,  

  ul. Wiejska 25 (adres do nawigacji:  ul. Dąbrowy 23); 

2. 10:00  START: obręb WDK;   

3. 11:00  META: obręb WDK;  

4. 11:30   wyłonienie i dekoracja zwycięzców:  WDK Nieboczowy - w przypadku kategorii 

  Gmina Lubomia  K i M - dekoracja zwycięzców podczas trwania festynu  

  w godzinach popołudniowych; 

         

V. TRASA BIEGU:       

         

DYSTANS :  ~5 km       

Trasa biegu :  ulice miejscowości Nieboczowy;  

Nawierzchnia :  asfalt, kostka brukowa; 

 

Czołówkę biegu poprowadzi pilot (na rowerze).    

 

VI. UCZESTNICTWO:          

 

1. ilość miejsc ograniczona  -  100 uczestników biegu;      

2. zgłoszenia imienne należy przesłać do dnia 05.09.2019 r. poprzez stronę: 

https://zapisy.personalbest.pl/x-bieg-przesiedlenczy-v3609.pl.html lub  
 https://dostartu.pl/x-bieg-przesiedlenczy-v3609.pl.html   

https://zapisy.personalbest.pl/x-bieg-przesiedlenczy-v3609.pl.html
https://dostartu.pl/x-bieg-przesiedlenczy-v3609.pl.html
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3. opłata startowa wynosi:          

  1) 25 zł - wpłacona do dnia 31.08.2019;       

  2) 35 zł - wpłacona po 31.08.2019 do 05.09.2019; 

  3) 50 zł - w dniu zawodów - w przypadku wolnych miejsc;      

4. raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi;      

5. LISTA STARTOWA ZOSTANIE ZAMKNIĘTA PO OSIĄGNIĘCIU LIMITU ZGŁOSZEŃ;   

6. telefon kontaktowy w sprawie biegu: Kubik Arkadiusz - Prezes Dystans 789 086 870;    

7. do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat; 

8. osoby, które w dniu biegu nie ukończyły 18 lat, muszą posiadać pisemną zgodę prawnych 

opiekunów na udział w biegu; 

9. w czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości, pobrać numer startowy; 

10. podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu i akceptują 

niniejszy regulamin;       

11. każdy zawodnik otrzymuje: talon na napój dodatkowo zagwarantowany jest posiłek, który zostanie 

wydany "na numer startowy;  

12. na mecie: pamiątkowy medal; 

13. ORGANIZATOR NIE WYSTAWIA FAKTUR ANI RACHUNKÓW;    

    

          

VII. KLASYFIKACJE:          

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE KOBIET       

  

  K1 -  do 35 lat        

  K2 -  od 36 lat do 45 lat       

  K3 -  46 lat i więcej        

             

 2. KATEGORIE WIEKOWE MĘŻCZYZN      

   

  M1 -  do 35 lat       

  M2 -  od 36 do 45 lat       

  M3 -  46 lat i więcej        

           

 3. KATEGORIA : MIESZKAŃCY GMINY LUBOMIA ( stałe zameldowanie )  

            

  GM -  open mężczyźni        

  GK -  open kobiety       

           

VIII. NAGRODY:          

           

  W poszczególnych kategoriach wiekowych      

  - miejsca  1 - 3 puchar + nagroda rzeczowa     

            

  W poszczególnych kategoriach mieszkańcy Gminy Lubomia    

  - miejsca  1 - 3 puchar + nagroda rzeczowa     

        

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:         

           

1. zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy; 

2. bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu samochodów i rowerów;   

3. jest możliwość skorzystania z pryszniców;       
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4. OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA; 

5. organizator nie ubezpiecza uczestników biegu; 

6. bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; 

7. wyniki dostępne będę na stronie internetowej Gminy Lubomia; 

8. wypełnienie zgłoszenia na bieg jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy - zgodnie                 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                   

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 


