
XXII OGÓLNOPOLSKIE
BIEGI LEWARTA

            

Lubartów 30.04. 2017r.



REGULAMIN
XXII Ogólnopolskich Biegów Lewarta

                                                             

CEL IMPREZY

- popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej i zdrowej formy  ruchu
- rywalizacja indywidualna i drużynowa w ramach Grand Prix Polski 
  Środkowowschodniej i Grand Prix Lubartowa
- podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji
- promocja miasta Lubartowa 

ORGANIZATOR 

Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny Nefryt Lubartów
Współorganizatorzy:
-   Ministerstwo Sportu i Turystyki /Sponsor Strategiczny
-   Urząd Miasta /Sponsor Główny
-   Starostwo Powiatowe w Lubartowie/ Sponsor
-   Gimnazjum nr 2 w Lubartowie 
Patronat: Marszałek Województwa Lubelskiego

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

30 kwietnia 2017 r.  Gimnazjum Nr 2
ul. Lubelska 68 
Otwarcie zawodów - godz. 10.00

BIURO  I  ZGŁOSZENIA

Biuro zawodów: Gimnazjum nr 2  czynne  30.04.2017r./niedziela/ 
         od godziny  8.30
      

  Adres              MKL Nefryt Lubartów
                                 ul. Lubelska 68
                                 21-100 Lubartów

tel. kom. 600795649; la.nefryt@o2.pl; 
strona klubu: mklnefryt.ubf.pl  oraz informacje na lubartow24.pl



WARUNKI  UCZESTNICTWA

         W biegach mogą uczestniczyć chętni  posiadający  aktualne badania lekarskie
uprawniające  do  startu  na  dystansach określonych w przepisach  PZLA.  Organiztor
umożliwia dopuszczenie do startu w biegu głównym po przedstawieniu stosownego
oświadczenia osoby dorosłej. 
         Dzieci i młodzież – listy zbiorowe z  podpisem dyrektora szkoły, dopuszcza się
także indywidualnie za pozwoleniem rodziców                                                          
          
         Wpisowe - 20 zł w biegu głównym
         (nr konta MKL Nefryt Lubartów: Alior Bank 03 1060 0076 0000 4020 6000 6428)
         Dzieci i młodzież szkolna – bezpłatnie

PROGRAM ZAWODÓW

   godz. 10.00 - otwarcie 
   godz. 10.15 - dziewczęta rocznik 2006/2007                           600m
   godz. 10.25 - chłopcy rocznik      2006/2007                           600m
   godz. 10.35 - dziewczęta  rocznik 2004/2005                          800m
   godz. 10.45 - chłopcy rocznik       2004/2005                          800m
   godz. 10.55 - dziewczęta rocznik  2003                              800m
   godz. 11.05 - chłopcy rocznik 2003 1400m
   godz. 11.15 - dziewczęta rocznik  2001 /2002    800m
   godz. 11.25 - chłopcy rocznik  2001/2002 1400m
   godz. 11.35- dziewczęta 2000 i starsze 1400m
   godz. 11.45- chłopcy 2000 i starsi 2500m

godz. 12.30  >>BIEG  LEWARTA <<
bieg główny na dystansie 5 km z uwzględnieniem kategorii wiekowych (M do 29 lat,

30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsi, K pow.35 lat)

Biegi towarzyszące:
godz. 13.10 - Bieg Przedszkolaka                                                 150m
godz. 13.25 - Dziewczęta i chłopcy rocznik 2008/2009 300m 



TRASA:

150m       - Lubelska -  G2
300m       - Lubelska -  G2
600m       - Hutnicza -  Lubelska -G2
800m       - Piaskowa - Lubelska - G2
1400m     - G2 - Lubelska - Piaskowa - Hutnicza - Lubelska - G2
2500m     - G2 - Lubelska -Piaskowa -1-go Maja 
                - Cicha - Lubelska - G2
5000m     - G2 - Lubelska - Piaskowa - 1-go Maja
                - Cicha - Lubelska - G2 x 2

godz. 13.40  - wręczenie nagród  z biegu głównego/Lewarta 

NAGRODY

1)   W biegu  głównym:
       OPEN K I  - VI nagrody finansowe, puchary (za I-III),  dyplomy
       OPEN M I  - VI nagrody finansowe, puchary (za I-III), dyplomy 
       Kategorie wiekowe: I m (nagr. finans.), II - III upominki, dyplomy
       Okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników biegu głównego
 2)   W biegach młodzieżowych: I –III nagrody rzeczowe, IV-VI dyplomy 

Pakiety startowe dla uczestników biegu głównego (koszulka, medal, gadżet)
Pamiątkowe gadżety dla wszystkich uczestników- na mecie.
Gorący posiłek dla wszystkich uczestników zawodów

UWAGA!!!   Zgłoszenia do biegu głównego także drogą elektroniczną: la.nefryt@o2.pl
z podaniem danych osobowych, rocznika, miejscowości, rozmiaru koszulki.

Dekoracje w biegach młodzieżowych  odbywają się na bieżąco 

Pobranie numeru startowego równoznaczne jest  z akceptacją  regulaminu 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu i jego interpretacji 

Zabrania się startu na podwójnych dystansach 

Organizator
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