
VII Bieg Luboński
Z okazji Dnia Dziecka

27. maja 2012r.

REGULAMIN

1. Cel imprezy:
- uświetnienie obchodów Dnia Dziecka,
- popularyzacja biegów jako masowej formy rekreacji fizycznej,
- promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego,
- integracja społeczności lokalnej.

2. Organizatorzy:
- Urząd Miasta Luboń, Ośrodek Kultury w Luboniu, Gimnazjum nr 2 w Luboniu,Luboński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Luboński Klub Biegacza.

3. Termin, miejsce, trasa:
- Impreza odbędzie się 27 maja 2012r. /niedziela/. Start i meta na Wzgórzu Papieskim u zbiegu 
ulic Unijnej/Żabikowskiej w Luboniu.
- Trasa biegu wiedzie alejkami na Wzgórzu Papieskim.

4. Klasyfikacja w 8 kategoriach z podziałem na płeć i wiek.
• Kategoria I: dziewczęta szkół podstawowych klasy (1-3) roczniki 2002, 2003, 2004 dystans 600 m.
• Kategoria II: chłopcy szkół podstawowych klasy (1-3) roczniki 2002, 2003, 2004 dystans 600 m.
• Kategoria III: dziewczęta szkół podstawowych klasy (4-6) roczniki 2001, 2000, 1999 dystans 800 m.
• Kategoria IV: chłopcy szkół podstawowych klasy (4-6) roczniki 2001, 2000, 1999 dystans 800 m.
• Kategoria V: dziewczęta szkół gimnazjalnych klasy (1-2) roczniki 1998, 1997, dystans 2000 m.
• Kategoria VI: chłopcy szkół gimnazjalnych klasy (1-2) roczniki 1998, 1997 dystans 2000 m.
• Kategoria VII: dziewczęta szkół gimnazjalnych klasy 3 roczniki 1996 dystans 2000 m. 
• Kategoria VIII: chłopcy szkół gimnazjalnych klasy 3 roczniki 1996 dystans 2000 m.

5. Plan imprezy:
- 14:00 -14:45 - zapisy indywidualne i potwierdzenia udziału w dniu imprezy, w biurze 

zawodów na starcie biegu.  
- 15:00 - Start
- 16:00 –16:30 ceremonia zakończenia.
6. Warunki uczestnictwa:

- rok urodzenia 1996 i młodsze/si,
- terminowe zgłoszenie, strój sportowy, zgoda rodziców, badania lekarskie.
- Zgłoszenia grupowe szkół można nadsyłać na adres e-mail:lubonskibieguliczny@gmail.com do 
19.05.2012 lub  telefonicznie 500200456, 509485915.

7. Nagrody: 
- medale dla pierwszych 150 uczestników,
- lizaki dla każdego, 
- dyplomy i upominki za 1,2 i 3 miejsce w każdej kategorii. 
- pamiątkowe dyplomy dla szkół.

8. Organizator zapewnia depozyt na ubrania.
9. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników 

biegu pozostawione w depozycie.
Komitet organizacyjny

Trasa VII Biegu Lubońskiego 2012 z okazji Dnia Dziecka.
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