
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 

biegów dla dzieci z lubińskich przedszkoli i szkół podstawowych 
podczas V Biegu Papieskiego 

Lubin, 21 kwietnia 2018 r 

 

ORGANIZATOR:  

• Miasto Lubin i Powiat Lubiński  

• Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie 

 

TERMIN: 
 21 kwietnia 2018 r. od godziny 14:00. 

 

MIEJSCE: 
 Stadion lekkoatletyczny RCS przy ul. Odrodzenia 28b 

 Biuro zawodów znajduje się w holu na poziomie „O” w Cuprum Arena przy ul. 

Sikorskiego 20 

 

UCZESTNICTWO: 
 

• Udział biorą dzieci z lubińskich przedszkoli oraz uczniowie lubińskich szkół 

podstawowych z klas I – III i IV - VII posiadający aktualne badania lekarskie (lista 

zbiorcza) lub pisemną zgoda rodziców; 

• Zgłoszenia przedszkola i szkoły kierują na piśmie do siedziby RCS-u przy ul. Odrodzenia 

28b w terminie do dnia 23.03.2018 r. do godz. 15.00. Po w/w terminie zgłoszenia nie 

będą przyjmowane. 

• Dodatkowych informacji udziela Dział Organizacji Imprez RCS - 76 756 11 03 - 04 

 

PROGRAM ZAWODÓW: 
 

Przedszkola : 

• Bieg nr 1 - 14:00 bieg przedszkolaka nr startowe od 1 do 150 (tylko roczniki 2015, 2014, 

2013) 

• Bieg nr 2 - 14:15 bieg przedszkolaka nr startowe od 151 do 279 (nazwiska od A do J) 

• Bieg nr 3 - 14:30 bieg przedszkolaka nr startowe od 280 do 440 (nazwiska od K do O) 

• Bieg nr 4 - 14:45 bieg przedszkolaka nr startowe od 441 do 650 (nazwiska od P do Z) 

 

Szkoły klasy I-III 

• Bieg nr 5 - 15:00 bieg ucznia, nr startowe od 651 do 819 (nazwiska od A do G) 

• Bieg nr 6 - 15:15 bieg ucznia, nr startowe od 820 do 982 (nazwiska od H do Ł) 

• Bieg nr 7 - 15:30 bieg ucznia, nr startowe od 983 do 1122 (nazwiska od M do R) 

• Bieg nr 8 - 15:45 bieg ucznia, nr startowe od 1123 do 1278 (nazwiska od S do Ż) 

• Bieg nr 9 - 16:00 bieg ucznia, nr startowe od 1279 do 1399 (SP 7 i SP 12)  

 



 

 

 

 

Szkoły klasy IV – VII 

• Bieg nr 10 - 16:15 bieg ucznia, nr startowe od 1400 do 1540 (nazwiska od A do Ł) 

• Bieg nr 11 - 16:30 bieg ucznia, nr startowe od 1541 do 1676 (nazwiska od M do Ż) 

• Bieg nr 12 - 16:45 bieg ucznia, nr startowe od 1677 do 1800 (SP 7) 

 

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH: 
 Pakiety startowe mogą odebrać opiekunowie dzieci w czwartek i piątek (19.04 i 20.04) od 

godziny 16:00 do 21:00 oraz w dniu zawodów w sobotę (21.04) od 10:00 do 14:00 w biurze 

zawodów, znajdującym się w holu na poziomie „O” w Cuprum Arena przy  ul. 

Sikorskiego 20. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie komisja 

sędziowska upoważniona przez organizatorów.  

 

        ZA KOMITET ORGANIZACYJNY 
 

 


