
 

                    

Regulamin Biegu dzieci , Biegu głównego 5 km oraz marszu Nordic Walking 5 km 

w ramach gminnego dnia sportu LESZCZYNIADA 

 

1. CEL IMPREZY: 

 

– Popularyzacja biegania oraz nordic walking jako formy aktywnego trybu życia 

– Popularyzacja wspólnego spędzania czasu i integracja rodzin poprzez sport 

– Promocja Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny 

– Promocja Rady Dzielnicy Leszczyny Osiedle 

– Promocja Grupy Biegowej Luxtorpeda 

 

2. ORGANIZATOR: 

 

Rada Dzielnicy Leszczyny Osiedle przy wsparciu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Stowarzyszenie Grupa Biegowa „LUXTORPEDA” Czerwionka 

 

3. TERMIN I MIEJCE: 

 

17 CZERWCA (SOBOTA) – POCZĄTEK GODZINA 10:00 

Boisko KS Leszczyny, ul. Brzozowa 1; 44-238 Czerwionka-Leszczyny 

 

4. TRASA: 

  

- biegi dzieci – płyta boiska KS Leszczyny 

- bieg główny oraz marsz NW  : 

- ścieżki leśne wg mapy 

- sumaryczna długość trasy – 5 km 

- start i meta – ul. Brzozowa 1 obok KS Leszczyny 

 

5. PROGRAM ZAWODÓW: 

  

 8:00-9:15 otwarcie biura zawodów 

 10:00 start biegu głównego 5 km 

 10:10  start marszu NW ( prosimy o ustawienie się za biegaczami) 

 10:20 biegi dzieci ( w trakcie trwania biegu 5 km ) 

 11:30 dekoracja zwycięzców oraz wręczenie nagród 

  

  Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie! 

  

6. UCZESTNICTWO: 

 

W biegach dziecięcych udział biorą zawodnicy zgodnie z rocznikiem przypisanym przez 

organizatora do odpowiedniej kategorii. Uczestnictwo dzieci odbywać się będzie za zgodą rodziców 

(opiekunów prawnych) i wyłącznie na ich odpowiedzialność. Weryfikacja i podpisanie oświadczeń 

odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu biegu. Wymagana jest osobista obecność prawnego 

opiekuna w celu podpisania oświadczenia wraz z dokumentem tożsamości.   

     W biegu na 5km oraz marszu NW mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 

16 lat (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy 

muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 17.06.2017 r. W czasie weryfikacji 

zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać 



 

                    

numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich 

stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w biegu oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku. 

 

7. ZGŁOSZENIA: 

 

Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod 

adresem: http://gbluxtorpeda.org/zapisy do dnia 12 czerwca 2017 r. lub w biurze zawodów (pod 

warunkiem nie wyczerpania limitu. 

W biegach dzieci obowiązuje limit zgłoszeń, który wynosi 150! 

W biegu głównym obowiązuję limit zgłoszeń, który wynosi 200! 

 

8. FINANSOWANIE: 

  

 Biegi dzieci, bieg główny oraz marsz NW są całkowicie bezpłatne. 

 

9. KLASYFIKACJA I DYSTANSE: 

  

1. dystanse i klasyfikacje dzieci: 

do 2011 (do 6 lat) – 100m 

2010-2007 (7-10 lat) – 300m 

2006-2004 (11-13 lat)- 600m 

2003-2001 (14-16 lat) – 800m 

 

Klasyfikacje dziewczynek i chłopców. 

 

2. Bieg główny na 5km 

Klasyfikacja kobiet i mężczyzn 

Klasyfikacja open 

 

3. Marsz NW na 5 km 

Klasyfikacja kobiet i mężczyzn 

Klasyfikacja open 

 

Dodatkowa klasyfikacja Mistrzostwa Gminy w Nordic Walking o puchar Luxtorpedy kobiet i 

mężczyzn 

 

 

10. NAGRODY: 

 

1. W biegach dla dzieci: 

Pierwsza trójka otrzyma pamiątkowe dyplomy + nagrody rzeczowe 

 

2. W biegu głównym na 5 km 

Dla pierwszej trójki w kategoriach kobiet i mężczyzn pamiątkowe dyplomy + nagrody rzeczowe tj.: 

- za pierwsze miejsce - bon do sklepu DECATHLON o wartości 200zł (mężczyźni), zaproszenie do 

SPA z peelingiem, masażem regenerującym i maseczką do Instytutu Olimpia Day Spa o wartości 

200zł (kobiety); 

- za drugie miejsce - bon do sklepu DECATHLON o wartości 100zł (mężczyźni), zaproszenie na 

masaż relaksacyjny z elementami regeneracji do Instytutu Olimpia Day Spa o wartości 100zł 

http://gbluxtorpeda.org/zapisy


 

                    

(kobiety); 

- za trzecie miejsce - Voucher do IMI Strefa Aktywności w Leszczynach (mężczyźni i kobiety). 

 

3. Marsz NW na 5 km 

Dla pierwszej trójki w kategoriach kobiet i mężczyzn pamiątkowe dyplomy + nagrody rzeczowe tj.: 

- za pierwsze miejsce - bon do sklepu DECATHLON o wartości 200zł (mężczyźni), zaproszenie do 

SPA z peelingiem, masażem regenerującym i maseczką do Instytutu Olimpia Day Spa o wartości 

200zł (kobiety); 

- za drugie miejsce - bon do sklepu DECATHLON o wartości 100zł (mężczyźni), zaproszenie na 

masaż relaksacyjny z elementami regeneracji do Instytutu Olimpia Day Spa o wartości 100zł 

(kobiety); 

- za trzecie miejsce - Voucher do IMI Strefa Aktywności w Leszczynach (mężczyźni i kobiety). 

Dla pierwszej trójki w kategoriach kobiet i mężczyzn Mistrzostw Gminy pamiątkowe dyplomy + 

puchary ufundowane przez GB Luxtorpeda Czerwionka 

 

    

 

11. UCZESTNIK: 

  

 Każdy uczestnik biegu oraz marszu NW otrzyma numer startowy z agrafkami. 

 

 

12. POMIARU CZASU: 

 

 Brak profesjonalnego pomiaru czasu. Organizator przeprowadza pomiar czasu we własnym 

 zakresie. O sprawach technicznych pomiaru czasu uczestnik zostanie poinformowany 

 najpóźniej w biurze zawodów. Pomiar jest ręczny więc wbiegając na metę numer należy 

 mieć w widocznym miejscu z przodu a po przekroczeniu linii mety należy ustawiać się w 

 kolejności wbiegania ( w przypadku większej grupy ). 

 

13. BIURO ZAWODÓW: 

 

 Czynne w dniu zawodów w godz. 8:00- 9:15.   

 

 

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

– bieg oraz marsz NW rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne, 

– uczestnicy biegu oraz marszu NW biorą w nim udział na własną odpowiedzialność, a w 

przypadku osób niepełnoletnich za zgodą rodziców, 

– organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Kwestia takiego ubezpieczenia leży wyłącznie w gestii uczestników, 

– pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu, 

– interpretacja regulaminu należy do organizatora, 

– organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, 

– organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej, 

– w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, organizator zastrzega sobie 

prawo odwołania lub przerwania biegu oraz marszu NW. 

 


