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Cel imprezy: 

- Uczczenie pamięci Trenera  Kazimierza Świerzowskiego 

- Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu 

- Promocja Gminy Lipinki 

- Propagowanie zdrowego stylu życia 

 

Organizator:  

ULKS Lipinki przy współudziale: Urząd Gminy Lipinki, Starostwo Powiatowe w Gorlicach,  Gminne 

Centrum Kultury w Lipinkach, OSP w Gminie Lipinki, Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie. 

 

Termin i miejsce biegu: 

19.10.2019   -       Centrum Lipinek  - Hala Sportowa w Lipinkach – Park w Lipinkach 

 

Biegi dla młodzieży - 10.30 
- 200m - dziewczynki, chłopcy - rocznik 2014 i młodsze  
- 300m - dziewczynki, chłopcy - rocznik  2012 - 2013  
- 500m  - dziewczęta, chłopcy  - rocznik 2010 - 2011  
- 1000m - dziewczęta, chłopcy  - roczniki 2008 - 2009 
- 1000m - dziewczęta, chłopcy   - rocznik 2006 - 2007 
- 1500m - dziewczęta   -rocznik 2004 - 2005 
- 2000m - chłopcy   -rocznik 2004 – 2005 
- 2000m – dziewczęta    - rocznik 2003 – 2002 
- 2000m – chłopcy   - rocznik 2003 - 2002 
 

Biegi młodzieżowe odbędą się w Parku jako biegi przełajowe w oddzielnej klasyfikacji dziewcząt i 
chłopców. 
 

  

Bieg Główny – 11.30 - start   

  

 10km  asfalt   - kobiety i mężczyźni 

 

Klasyfikacje: 

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna oraz kategorie wiekowe:  

                                 

  Kobiety - kategorie wiekowe – 10km 
K1 -      19 lat i młodsze (    - 2000) 
K2  - 20 - 29 lat  (1999 - 1990) 

   K3  - 30 – 39 lat (1989 -  1980) 
   K4  -     40 i więcej  (1979 i więcej ) 
    

Mężczyźni - kategorie wiekowe -  10km  
  M  1  -  19 lat i młodsi (      - 2000) 
  M  2  -  20 - 29 lat (1999 – 1990) 
  M  3  -  30 – 39 lat (1989 - 1980) 
  M  4  -  40 – 49 lat (1979  -1970) 
  M  5  -  50 – 59 lat (1969 - 1960) 



  M  6  -  60 i więcej (1959 -          )  
 

 

 
Dodatkowe klasyfikacje: 

- najlepsi zawodnicy Gminy Lipinki, oddzielnie w każdym biegu, 

- klasyfikacja małżeństw (suma czasów męża i żony) 

- klasyfikacja służb mundurowych 

- klasyfikacja druhów Ochotniczych Straży Pożarnych  

 

Nagrody w biegu głównym: 

W klasyfikacji generalnej biegu na 10 km miejsca I – III  nagrody  pieniężne. 

  

  
W kategoriach wiekowych za miejsca I – III  nagrody  rzeczowe lub finansowe 

W kategorii zawodników z Gminy Lipinki (mieszkaniec Gminy Lipinki) za miejsca  I - III nagroda 

rzeczowa. 

Nagrody dla małżeństw za miejsca I-VI   

W kategorii służb mundurowych i druhów OSP – miejsca I – III puchary  

Pamiątkowe koszulki dla wszystkich uczestników oraz medale, którzy ukończą Bieg Główny. 

 

Osoby, które zgłoszą się do dnia 10.10.2019 otrzymają numery startowe z imieniem 

zawodnika.  

 

Nagrody w biegach młodzieżowych:  

Za miejsca I - III medale i nagrody rzeczowe. 

Uczestnictwo: 

W biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy urodzeni w 2003  roku i starsi, posiadający aktualne 

badania lekarskie oraz podpiszą i złożą oświadczenie w biurze zawodów.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Zgłoszenia: 

 - elektronicznie do 15.10.2019 na stronach: www.timesport.pl,  www.ulkslipinki.pl 

 - w biurze zawodów w dniu biegu od godz. 8.00 – 10.15   

 - do biegów młodzieżowych w dniu zawodów na miejscu startu do godz. 10.00  

 

Zbyt późne przybycie w dniu zawodów osób, które dokonały 

rejestracji i opłaty oraz osób niezarejestrowanych może skutkować 

brakiem czasu na zapisanie wszystkich zainteresowanych i nie wzięcie 

udziału w rywalizacji. 
 

Opłata startowa:  

30zł – dla zawodników, którzy dokonają wpłaty do 15.09.2019 

 

40 zł  –  dla zawodników,  którzy dokonają wpłaty od 16.09.2019 do 16.10.2019 

 

50zł – dla wszystkich zawodników zgłaszających się w dniu zawodów 

  

20zł  -  dla zawodników urodzonych w 2000 roku i młodszych którzy dokonają wpłaty do 

16.10.2019 

 

20zł - mieszkańców Gminy Lipinki którzy dokonają wpłaty do 16.10.2019 

 

na numer konta 34 8628 0000 2001 0000 1560 0001   Bank Spółdzielczy w 

Lipinkach  ULKS Lipinki, 38-305 Lipinki 48 
 

 

 

Po 15.10.2019 opłata za start tylko w biurze 
zawodów. 
 

W dniu zawodów opłata startowa wynosi 50zł – nie przysługują 

zniżki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.timesport.pl/
http://www.ulkslipinki.pl/


 

 Ochrona danych osobowych 
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia XIII Biegu Ulicznego im. 

Kazimierza Świerzowskiego w Lipinkach.  

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 1 niniejszego regulaminu w związku z udziałem w XIII Biegu 

Ulicznym im. Kazimierza Świerzowskiego w Lipinkach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz 

z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz jego wizerunku – w każdy sposób, w jaki publikowany lub 

rozpowszechniany będzie projekt. 

3. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, klubu, kategorii 

wiekowej oraz wizerunku Uczestnika biegu w związku z udziałem w XIII Biegu Ulicznym im. Kazimierza 

Świerzowskiego w Lipinkach. 

4. Uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie przez organizatora, sponsorów oraz firmy współpracujące w 

zakresie biegu danych osobowych Uczestnika umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji biegu. 

Jednocześnie oświadczają, że są świadomi dobrowolności podania danych i zostali poinformowani o prawie wglądu do 

podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Tym samym, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika XII Biegu Ulicznego im. Kazimierza Świerzowskiego w Lipinkach przez organizatora, sponsorów oraz 

firmy współpracujące w celu przyszłych działań marketingowych ich produktów i usług (informacje o przyszłych 

imprezach, o produktach i kampaniach zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 

szczególności na wskazany przez Uczestnika adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z Ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 14 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Osoba 

uczestnicząca w XII Biegu Ulicznym im. Kazimierza Świerzowskiego w Lipinkach ma prawo do wycofania takiej 

zgody i może to zrobić w dniach funkcjonowania biura zawodów, wypełniając stosowne oświadczenie. 

 

Postanowienia końcowe 
1. Wszystkich uczestników XIII Biegu Ulicznego im. Kazimierza Świerzowskiego w Lipinkach obowiązuje niniejszy 

regulamin. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i 

filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-

telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia OC, każdy uczestnik biegu bierze udział w zawodach na własną 

odpowiedzialność. 

4. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki 

piersiowej. 

5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z mapą trasy oraz regulaminem biegu. 

6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 

7. Organizator zapewnia możliwość skorzystania z prysznicy. 

8. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy. 

9. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów i służb 

porządkowych. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podawania przyczyn. 

11. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w 

stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 



12. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej oraz dbałości o 

porządek na trasie i terenie zawodów. 

13. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie zawodów. 

15. Wszelkie reklamacje dotyczące wyników będą rozpatrywane do 20 minut od momentu podania oficjalnych 

wyników przez organizatora. 

16. Dekoracje biegów młodzieżowych po zakończeniu biegu głównego ok. godz. 13.00,  

dekoracje biegu głównego ok. godz. 13.30. 

17. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

18. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

Kontakt :  

Tomasz Świerzowski – 601625210.   email: ulks.lipinki@op.pl  

 

mailto:ulks.lipinki@op.pl

