XXIV
OGÓLNOPOLSKIE
BIEGI LEWARTA

Lubartów 28.04.2019r.

REGULAMIN
XXIV 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:
- Urząd Miasta /Sponsor Główny
- Starostwo Powiatowe w Lubartowie/ Sponsor
- II LO w Lubartowie
Patronat: Marszałek Województwa Lubelskiego, Burmistrz Miasta Lubartów

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
28 kwietnia 2019 r.
II LO w Lubartowie ul. Lubelska 68
Otwarcie zawodów - godz. 10.00

BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów: II LO w Lubartowie czynne 28.04.2019r./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. Organizator
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.

PROGRAM ZAWODÓW
godz. 10.00 - otwarcie
godz. 10.15 - dziewczęta rocznik
godz. 10.25 - chłopcy rocznik
godz. 10.35 - dziewczęta rocznik
godz. 10.45 - chłopcy rocznik
godz. 10.55 - dziewczęta rocznik
godz. 11.05 - chłopcy rocznik
godz. 11.15 - dziewczęta rocznik
godz. 11.25 - chłopcy rocznik
godz. 11.35- dziewczęta
godz. 11.45- chłopcy
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godz. 12.30 >>BIEG LEWARTA <<
bieg główny na dystansie 5 km z uwzględnieniem kategorii wiekowych (M,K do 29 lat,
30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsi)

Biegi towarzyszące:
godz. 13.10 - Bieg Przedszkolaka
godz. 13.25 - Dziewczęta i chłopcy rocznik 2010/2011

150m
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TRASA:
150m
300m
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800m
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5000m

- Lubelska - II LO
- Lubelska - II LO
- Hutnicza - Lubelska – II LO
- Piaskowa - Lubelska – II LO
- II LO - Lubelska - Piaskowa - Hutnicza - Lubelska - II LO
- II LO - Lubelska -Piaskowa -1-go Maja
- Cicha - Lubelska – II LO
- II LO - Lubelska - Piaskowa - 1-go Maja
- Cicha - Lubelska – II LO x 2

godz. 13.40 - wręczenie nagród z biegu głównego/Lewarta

NAGRODY
1) W biegu głównym:
OPEN K I - VI nagrody, puchary (za I-III), dyplomy
OPEN M I - VI nagrody, puchary (za I-III), dyplomy
Kategorie wiekowe: I - 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)
Gorący posiłek dla wszystkich uczestników zawodów
UWAGA!!! Zgłoszenia do biegu głównego odbywają się drogą elektroniczną:
Biegi Lewarta - Bieg Główny - 5km do dnia 25.04 godz.22:00 oraz w dniu zawodów.
Koszt pakietu startowego: przy zapisie drogą elektroniczną – 30zł; w dniu zawodów –
35zł.
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.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg będzie odbywał się przy ruchu zamkniętym.
2. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora.
3. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do
wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób
odpowiedzialnych za bieg.
4. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających
się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze
zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do
przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają związek z uczestnictwem w
Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
i paramedycznemu działającemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
6. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy
są ostateczne i nieodwołalne.
7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
Rejestracja w Biurze zawodów oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter,
zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
8. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub
podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
9. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
11. Administratorem danych osobowych jest RFID Solutions sp. z o.o. Administrator
upoważnia organizatora do przetwarzania danych na potrzeby organizacji i
promocji biegu.
12. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na
karcie zgłoszeniowej (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w zakresie i przez
okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji biegu. Przetwarzanie
danych obejmuje także publikację wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska wraz z
datą urodzenia – każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie
taka informacja dla potrzeb organizacji biegu.
13. Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych jak i publikacja jest dobrowolna ale
nie wyrażenie na to zgody, uniemożliwia wzięcia udziału w biegu. Uczestnik ma
prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia
zgody) wysyłając informację na adres: la.nefryt@o2.pl Uczestnik ma prawo do:
a. dostępu do danych,
b. sprostowanie,
c. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania,
d. prawo sprzeciwu,
e. prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ,
f. przeniesienia danych.
14. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator

