
REGULAMIN BIEGU 
1. CELE IMPREZY: 
o Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 96. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości, 
o Wspieranie rozwoju Polskich biegów długich, 
o Popularyzacja biegania, jako element aktywności fizycznej, która ma wpływ 

na zdrowie organizmu, 
o Propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez aktywność fizyczną, 
o Promocja miasta Luboń. 
2. ORGANIZATOR: 
o Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza. 
3. WSPÓŁPRACA: 
o Urząd Miasta Luboń, 
o Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
4. TERMIN I MIEJSCE: 
o Zawody odbędą się 11 listopada 2014 (wtorek) o godzinie 1111. 
o START i META:  ulica Westerplatte, przy Lubońskim Ośrodku Sportu i 

Rekreacji. 
5. TRASA I DYSTANS: 
o Dystans: 10 kilometrów. 
o Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godzinę i 30 minut. 
o Trasa: ulice Lubonia (100% asfalt). Trasa posiada atest PZLA. 
o Trasa zabezpieczona, zamknięta dla ruchu kołowego. 
o Trasa oznakowana co 1 km. Punkt odświeżania na 5 km. 
6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
o Organizator zastrzega limit 1500 uczestników. 
o Aby wziąć udział w biegu, należy mieć ukończone 16 lat. Zawodnicy 

powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną 
odpowiedzialność. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia 
zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach 
długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną 
odpowiedzialność (przy odbiorze pakietu startowego). Osoby poniżej 18. 
roku życia muszą posiadać zgodę rodziców i przybyć na zawody z 
opiekunem. 

o Zawodnik ma 7 dni na uregulowanie opłaty startowej. Po tym terminie 
zostaje skreślony z listy i musi ponownie dokonać rejestracji. 

o Opłatę należy uiścić na konto bankowe:  

 



Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza 
ul. Wojska Polskiego 138 
62-030 Luboń, 
Numer konta: 39 1020 4027 0000 1202 1041 9564 
Tytułem: NAZWISKO imię - opłata startowa 

Numer startowy zostanie przesłany droga elektroniczną po zaksięgowaniu 
wpłaty. O otrzymaniu numeru startowego decyduje kolejność 
wpłat zaksięgowanych na koncie. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. 

o Opłaty w dniu biegu zapisy przyjmowane będą w Biurze Zawodów. 
o Za zawodnika zgłoszonego uważa się osobę, która wypełniła formularz 

zgłoszeniowy i wniosła opłatę startową. W przypadku osiągnięcia limitu 
uczestników decydować będzie kolejność wpłat. 
 

o Biuro zawodów: 
o W dniu zawodów zapisy będą przyjmowane w godzinach otwarcia Biura 

Zawodów tj. 8
00

 10
30

 
o Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w 

Biurze Zawodów dnia: 
 10.11.2014r.  godzinach 1700 – 2100, 
o w dniu biegu, tj. 11.11.2014r. w godzinach 8

00
 10

30
 

o weryfikacja i  odbiór pakietu startowego jest możliwa także w dniach 
poprzedzających imprezę w sklepie Świecie Biegacza w Poznaniu. 
Dokładny termin i godziny zostaną podane później.  

o Mieszkańcy miasta Luboń, mogą odebrać pakiety startowe w Szkole 
Językowej Salamanca w Luboniu. Dokładny termin i godziny zostaną 
podane później.  

o Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument ze 
zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), celem 
kontroli daty urodzenia oraz miejsca zameldowania (w przypadku startu w 
klasyfikacji Najszybszy Lubonianin/Lubonianka). Osoby wpłacające opłatę 
startową na konto po 02.11.2013r zobowiązane są do przedstawienie 
dowodu wpłaty. 

o Istnieje możliwość przepisania numeru startowego- w tym celu należy 
najpierw skontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem Biegu. Przepisania 
można dokonywać najpóźniej do dnia 27 października godz. 20

00
 

(poniedziałek) 2014r. 
o Uczestnicy w pakiecie startowym otrzymują: 
 numer startowy + 4 agrafki, 
 chip zwrotny, 
 bon na posiłek regeneracyjny, 
 napój izotoniczny. 

 
7. OPŁATA STARTOWA: 



Zawodnik ma 7 dni na uregulowanie opłaty startowej. Po tym terminie 
zostaje skreślony z listy i musi ponownie dokonać rejestracji. 

Opłata startowa wynosi: 

o dla osób powyżej 60. roku życia - 15 złotych, przez cały czas trwania 
zapisów,  

o dla pozostałych osób: 
 w przypadku zgłoszenia numer 1 - 500 - 21 złotych, 
 w przypadku zgłoszenia numer 501-1000 i - 25 złotych, 
 w przypadku zgłoszenia numer 1001-1350 i - 30 złotych, 
 w przypadku zgłoszenia numer 1350-1500 i - 35 złotych. 
 w dniach 1-11 listopada 2014 i w Biurze Zawodów 50zł (niezależnie od 

numeru zgłoszenia) 
 O wysokości opłaty decyduje numer zgłoszenia, a nie liczba zapisanych 

osób! 

W przypadku uzyskania 1500 opłaconych osób lista startowa zostaje 
zamknięta. 

Szczegółowe informacje na temat Opłaty startowej i 
płatności znajdziesz tutaj. 

8. KLASYFIKACJA, KONTROLA ANTYDOPINGOWA I NAGRODY: 

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal 
wykonany przez Mennicę Królewską. 

W 4. Lubońskim Biegu Niepodległości będą prowadzone następujące 
klasyfikacje (wg uzyskanych czasów brutto): 

o Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn -  5 pierwszych osób otrzymuje 
następujące nagrody: 
1 miejsce 400zł  
2 miejsce 300zł 
3 miejsce 250zł 
4 miejsce 200zł 
5 miejsce 150zł 
Dodatkowe nagrody dla najlepszych Polek/ Polaków (nagrody dublują się z 
klasyfikacją generalną): 
1 miejsce 700zł  
2 miejsce 500zł 
3 miejsce 300zł 

http://www.biegniepodleglosci.lubonskikb.pl/oplata


Dla najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych praz klasyfikacjach 
dodatkowych bony do sklepu Świat Biegacza: 
1 miejsce 130zł  
2 miejsce 80zł 
3 miejsce 50zł 
Najbardziej Patriotyczny strój- 80zł  

 Lotna premia na 5km - pierwsza kobieta i mężczyzna – 100 złotych (czas 
brutto). 

 Za uzyskanie najlepszego czasu wśród kobiet w historii Lubońskiego Biegu 
Niepodległości: 200 złotych, (36:18 – Karolina Górna11.11.2013)* 

 Za uzyskanie najlepszego czasu wśród mężczyzn w historii Lubońskiego 
Biegu Niepodległości: 200 złotych, (32:18- Paweł Tarasiuk 11.11.2013)* 
 

 Od nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych). 

Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą 
przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe 
zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) po uzyskaniu protokołu 
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. 
Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest 
wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora, niezbędnych druków 
wymaganych przez urząd skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni 
od daty zakończenia imprezy.  
 
Kontrola antydopingowa i wyniki 
Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na 
stronie www.biegniepodleglosci.lubonskikb.pl– bezpośrednio po biegu. 
Wyniki oficjalne biegu zostaną zamieszczone na stronie biegu po uzyskaniu 
ostatecznego protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. 

  Kontroli antydopingowej zostaną poddani losowo wybrani biegacze      
kategorii generalnej kobiet i mężczyzn. W przypadku stwierdzenia obecności 
środków dopingowych zabronionych zgodnie listą WADA w próbce „A”, 
zawodnik zostaje poinformowany o możliwości badania próbki „B” na własny 
koszt. O szczegółach procedury odwoławczej Organizator poinformuje 
zawodnika. 

 

o Kategorie wiekowe: 

Mężczyźni: 



 M16 - mężczyźni 16 - 19 lat 
 M20 - mężczyźni 20 - 29 lat 
 M30 - mężczyźni 30 - 39 lat 
 M40 - mężczyźni 40 - 49 lat 
 M50 - mężczyźni 50 - 59 lat 
 M60 - mężczyźni 60 – 64 lat 
 M65+ - mężczyźni 65 lat i powyżej 

Kobiety: 

 K16 - kobiety 16 - 19 lat 
 K20 - kobiety 20 - 29 lat 
 K30 - kobiety 30 - 39 lat 
 K40 - kobiety 40 - 49 lat 
 K50 - kobiety 50 - 59 lat 
 K60 - kobiety 60 - 64 lat 
 K65+ - kobiety 65 lat i powyżej 
o Najszybszy Lubonianin - 3 pierwsze osoby, 
o Najszybsza Lubonianka - 3 pierwsze osoby, 
o Najszybsza/y zawodniczka/zawodnik biegnący z flagą** - 3 pierwsi 

mężczyźni i 3 pierwsze kobiety. 
o Najlepszy Biegaczka/Biegacz Stowarzyszenia Luboński Klub Biegacza. 
o Najbardziej Patriotyczny Strój- osoby wybrane przez organizatorów. 

Nagrody nie dublują się (osoba nagrodzona w kategorii generalnej nie 
może być nagrodzona w kategorii wiekowej). 

Klasyfikacje wiekowe, mieszkańcy miasta Luboń, biegacze z flagą - miejsca 
1-3: puchary, bony ufundowane przez sponsora technicznego imprezy, 
Świat Biegacza w Poznaniu. 
 

*Najlepszy wynik w historii Biegu Niepodległości- nagrodę otrzymuje tylko 
nowy rekordzistka/ta. 

**Klasyfikacja biegaczy z flagą: uczestnik cały dystans musi przebiec z 
rozwiniętą flagą. Udział w tej kategorii należy uwzględnić przy zgłoszeniu. 
Flagi zapewnia organizator – liczba ograniczona. O otrzymaniu flagi 
decyduje kolejność odbioru pakietu startowego. Osoby startujące z flagą 
przymocowaną np. do wózka dziecięcego nie będę sklasyfikowane w tej 
kategorii. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
o Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
o Szatnie i depozyt będą znajdować się na terenie LOSiRu. 



o Organizator zapewnia szatnie, natryski, toalety, napoje oraz posiłek 
regeneracyjny po biegu. 

o W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostaje on 
zdyskwalifikowany. 

o Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma Super Sport. 
o Za wykonanie medali odpowiedzialna jest firma Mennica Królewska. 
o Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na 

stronie www.biegniepodleglosci.lubonskikb.pl. 
o Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, 

wypowiedzi uczestników do celów marketingowych. 
o Protesty należy składać w przeciągu godziny od zakończenia biegu.  
o Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia 

uczestnikom  ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie 
mogą wystąpić w związku z obecnością , a także uczestnictwem w biegu 

o Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają za konieczne, zakup stosownego 
ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej 

o Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje 
Dyrektorowi biegu. 

10. DANE KONTAKTOWE: 
o Adam Chudzicki, a.chudzicki@lubonskikb.pl, tel. 660-113-798 – Dyrektor 

Biegu Niepodległości 
o Jakub Mączkowiak Tel. 509-211-566 – Prezes Stowarzyszenia Luboński 

Klub Biegacza 
o Emil Czaja, tel. 506-321-089 – Zastępca Dyrektora, 
o  Łukasz Schmidtke, tel. 792-898-937 – Informatyczna Obsługa Biegu 
o Anna Matuszak – tel. 784-978-503-Sprawy księgowe, faktury 

 

http://super-sport.com.pl/
http://www.mennica-krolewska.pl/
http://www.biegniepodleglosci.lubonskikb.pl/www.biegniepodleglosci.lubon.pl

