
 

REGULAMIN 

X Ogólnopolskiego Biegu Barbórkowego Solidarności 

w dniu 27.11.2016 r. 

1. CEL 

1. Animacja i krzewienie biegania jako zdrowej formy wypoczynku i sportu 

2. Promocja Obchodów „Dnia Górnika” w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. 

3. Upowszechnianie masowych imprez biegowych w województwie lubelskim 

4. Popularyzacja Związku NSZZ „Solidarność”  

5. Promowanie Powiatu Łęczyńskiego 
 

2. ORGANIZATOR 

1. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 

Odpowiedzialnym z ramienia organizatora jest  Konrad Gardyga 
 

3. PATRONAT 

1. Komisja Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 

2. Prezes Zarządu Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 

3. Starosta powiatu Łęczyńskiego 

4. Patronat medialny; TVP Lublin, Radio Lublin, Wspólnota Łęczyńska Dziennik 

Wschodni,  

4. TERMIN I MIEJSCE 

27 LISTOPADA 2016 (niedziela) godz. 1100 start biegu w Bogdance 

-   zakończenie biegu w Bogdance 

TRASA 
 

 -  12,4 km -  Bogdanka – Nadrybie – Stefanów - Bogdanka 
 

               LIMIT CZASU 

1. Limit czasu wynosi 2 godz. Powyżej limitu czasu zawodnicy nie będą sklasyfikowani, 

2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy. 

3. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do 

przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego, 

4.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu (ambulans jadący za zawodnikami) oraz 

na mecie. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy  

są ostateczne i nieodwołalne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

5.  UCZESTNICTWO 
 

a. W biegu mają prawo startu osoby, które w dniu 31.10.2016 r. ukończą 18 lat, posiadają 

obywatelstwo polskie. 

b. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu startują na własną odpowiedzialność, 

c. Organizator biegu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej podczas trwania imprezy, 



d. Ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu ilość uczestników nie może przekroczyć 250 osób 

e. Uczestników imprezy obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin, 

f. Pomiar czasu i ustalenia kolejności w zawodach odpowiada firma zajmująca się elektronicznym 

pomiarem czasu,  

g. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i jest zobowiązany do jego 

przestrzegania,  

h. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją  

     regulaminu biegu,  
 

6.   ZGŁOSZENIA 
 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą:   

- w dniach  07-25.11.2016 r. droga elektroniczną na adres strony internetowej   

   http://zapisy.ultimasport.pl/234 

     -  bezpośrednio w dniu zawodów od godz. 830 do godz.1000  w Bogdance – stołówka górnicza 

-  wpisowe od uczestnika biegu wynosi 10 zł - (dziesięć zł) przyjmowane przy wydawaniu 

numeru startowego    

2.  Uczestnik biegu otrzymuje: 

- numer startowy z chipem  

- opaskę 

     - medale do 200 miejsca po ukończeniu biegu 

     - posiłek po zakończeniu biegu 

Wydawanie numerów startowych  w stołówce górniczej w Bogdance 

– dla uczestników zgłoszonych drogą elektroniczną od godz. 830 do godz. 1030, 

– dla uczestników  zgłoszonych  bezpośrednio w trakcie  przyjmowania zgłoszenia 

   w godz. 830 -1000, 
 

7.   KLASYFIKACJA            

 Mężczyźni 

OPEN – wszyscy startujący 

oraz kategorie 

M1 18-29 lat  (1998-1987), 

M2 30-39 lat  (1986-1977), 

M3 40-49 lat  (1976-1967), 

M4 50-59 lat  (1966-1957), 

M5 60-69 lat  (1956- 1947), 

M6 70 i więcej  (1946 i starsi) 

Kategoria OPEN -górnicza 

- pracownik Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. oraz spółek wykonujących prace na  terenie   

  kopalni 

           - emeryt  Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. oraz spółek wykonujących prace na  terenie  

    kopalni 

http://zapisy.ultimasport.pl/234


- uczeń Technikum Górniczego w Łęcznej  

Kobiety 

 

OPEN – wszystkie startujące 

oraz kategorie 

K1 18-29 lat  (1998-1987), 

K2 30-39 lat  (1986-1977), 

K3 40-49 lat  (1976-1967) 

K4 50-59 lat  (1966-1957). 

K5 60-69 lat  (1956-1947) 

K6 70 i więcej  (1946 i starsze) 

 

Kategoria OPEN - górnicza 

- pracownik Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. oraz spółek wykonujących prace na   

  terenie   kopalni 

           - emeryt  Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. oraz spółek wykonujących prace na  

              terenie   kopalni 

- uczeń Technikum Górniczego w Łęcznej  
 

Kwalifikacja kategorii przy udziale minimum 2 osób przy mniejszej ilości zawodnik kwalifikowany 

jest do kategorii młodszej  

 
 

8. NAGRODY 

-  nagrody pieniężne przyznawane są w kategorii OPEN wśród kobiet i mężczyzn, 

I m.  kat. OPEN – 400 PLN,       

II m.  kat. OPEN – 300 PLN,        

III m.  kat. OPEN – 200 PLN,                    

IV m.  kat. OPEN – 150 PLN,        

V m.  kat. OPEN – 100 PLN,    

- nagrody pieniężne w poszczególnych kategoriach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn  

(I-100 PLN; II-80 PLN; III-50 PLN)  

zdobycie przez zawodnika nagrody w kategorii OPEN wyklucza go z walki o nagrody w 

poszczególnych kategoriach wiekowych.  

-  nagrody pieniężne przyznawane są w kategorii OPEN - pracownik, emeryt  Lubelski 

Węgiel „Bogdanka” S.A. oraz spółek wykonujących prace na  terenie kopalni i uczniowie 

Technikum Górniczego w Łęcznej  
 

I m.  kat. OPEN – 300 PLN,       

II m.  kat. OPEN – 250 PLN,        

III m.  kat. OPEN – 200 PLN,                    

IV m.  kat. OPEN – 150 PLN,        

V m.  kat. OPEN – 100 PLN, 

 

 



 

8.1 NAGRODY, STATUETKI, PUCHARY 

 - uczestnicy, którzy ukończą bieg do 200 miejsca otrzymują medale pamiątkowe, 

- statuetki - I, II, III, IV, V miejsce w kategorii OPEN (kobiety, mężczyźni), 

- statuetki – I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X miejsce w kategorii OPEN -  pracownik, 

  emeryt  Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. oraz spółek wykonujących prace na  terenie 

  kopalni i uczniowie Technikum Górniczego w Łęcznej 

- puchary dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu (kobieta i mężczyzna)  

- losowanie nagród spośród uczestników biegu 
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe z chipem przypięte do koszulki z  

     przodu na klatce piersiowej. 

3. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani, 

4. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym, każdy zawodnik ma obowiązek  

    zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń Policji i obstawy trasy.  

 5. Biegacze, którzy przekroczą limit czasu będą zdjęci z strasy biegu i przewiezieni na metę. 

7. Uczestników biegu obowiązuje strój i obuwie sportowe. 

8. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia oświadczania, że stan zdrowia pozwala mu na udział w   

     zawodach oraz, że zapoznałem się i akceptuję  niniejszy regulamin 

9. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej przez Biuro organizacyjne w  

terminie 15 minut od zakończeniu biegu. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe powstałe w czasie trwania  

     X Ogólnopolskiego Biegu Barbórkowego Solidarności. 

 11. Organizator  X Ogólnopolskiego Biegu Barbórkowego Solidarności zastrzega sobie możliwość  

      zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed    

  rozpoczęciem imprezy. 

 12. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora  

      w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.  

  

Bogdanka  28.10.2016r.                                                     Odpowiedzialny               

                                                                                      z  ramienia organizatora 

                                                                                                   

                     Konrad Gardyga 

                        konradgardyga@gmail.com 

         tel.(0 81) 462 56 15, 462-56-16;  

kom.605905995 


