
 

 
 

REGULAMIN – IV BIEG PAPIESKI 

1. CELE 

 uczczenie trzeciej rocznicy kanonizacji Jana Pawła II  

 popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku                 
i rekreacji ruchowej 

 popularyzacja zdrowego stylu życia 

 promocja miasta Lubina oraz Powiatu Lubińskiego 

 2. PATRONAT 

 Prezydent Miasta Lubina  

 Starosta Powiatu Lubińskiego 

3. ORGANIZATORZY 

 Urząd Miejski w Lubinie 

 Starostwo Powiatowe Lubinie  

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

4. TERMIN I MIEJSCE 

 22 kwietnia 2017 roku (sobota), start do biegu głównego o godz. 21:37 spod Hali 

Widowiskowo – Sportowej, meta w/w hali. 

5. TRASA 

 Długość trasy – 6700m. - nawierzchnia asfaltowa 

 Start: przy Hali RCS 

 Meta: w Hali RCS 

 Trasa prowadzi ulicami miasta Lubina: Odrodzenia, Mieszka I, Kilińskiego, Kościuszki, 
Konstytucji 3 Maja, Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Wierzbowa, Parkowa, Pileckiego, Al. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Al. Niepodległości, Armii Krajowej, Kopernika, Łokietka, 
Traugutta, Odrodzenia. 

6. UCZESTNICTWO 

W biegu głównym obowiązywać będzie złożenie oświadczenia o zdolności do biegu. Wszystkim 

zawodnikom startującym w biegu zostaną wydane pakiety startowe w biurze zawodów. Zawodnicy 

zobowiązani są do uczestnictwa w biegu w koszulce otrzymanej w pakiecie startowym. Obowiązuje 

limit uczestników - 2500 osób (decyduje kolejność wpłat). 

7. ZGŁOSZENIA DO BIEGU 

Zgłoszenia prowadzone będą poprzez strony internetowe: 

www.rcslubin.pl oraz www.super-sport.com.pl 

8. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH 

 W dniu zawodów od 16:00 do 20:30 w biurze zawodów zlokalizowanym w holu na poziomie 

„O” w Cuprum Arena przy ul. Sikorskiego 20;  

 UWAGA!!! Biuro biegów młodzieżowych w dniu biegu czynne będzie od 10:00 do 15:30 



 

 
 

 W czwartek i piątek (20 kwietnia i 21 kwietnia) od godziny 16:00 do 21:00 

w biurze zawodów zlokalizowanym w holu na poziomie „O” w Cuprum Arena 

przy ul. Sikorskiego 20 

 Zawodnicy powinni posiadać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument 

tożsamości 

9. WPISOWE 

Opłata w wysokości 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) wnoszona jest poprzez elektroniczny system 

płatności w panelu zapisów. 

Wpisowe jest bezzwrotne i nie ma możliwości przeniesienia jego na inną osobę 

10. KLASYFIKACJE 

 klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet (miejsca 1-3) 

 klasyfikacja kobiet i mężczyzn mieszkańców miasta Lubin (miejsca 1-3) 

 klasyfikacja kobiet i mężczyzn mieszkańców powiatu Lubińskiego (miejsca 1-3) 

 kategoria małżeństw (miejsca 1-3) 

11. NAGRODY 

 Klasyfikacja generalna mężczyzn: nagrody rzeczowe  

 Klasyfikacja generalna kobiet: nagrody rzeczowe  

 Trzy pierwsze osoby w kategoriach w klasyfikacji mieszkańców Lubina (kobiety i mężczyźni),                        

w kategorii kobiet i mężczyzn - mieszkańców powiatu lubińskiego oraz trzy najlepsze 

małżeństwa otrzymają pamiątkowe trofea. Nagrody w klasyfikacjach mieszkańców miasta, 

powiatu lubińskiego nie dublują się. Każdy z uczestników, którzy dotrą do mety, otrzyma 

pamiątkowy medal.  Zawodnicy na mecie mają zapewnioną wodę.  

12. POZOSTAŁE USTALENIA 

 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, 

 Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, 

 Obowiązuje limit 2500 uczestników biegu głównego (decyduje kolejność wpłat) 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 

 Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub opiekun prawny i za jego start ponosi pełną 

odpowiedzialność 

13. IMPREZY DODATKOWE  

Regulamin biegów młodzieżowych dostępny będzie w szkołach oraz na stronie www.rcslubin.pl. 

 17:00 Biegi młodzieżowe 
 Bieg przedszkolaków (dzieci z lubińskich przedszkoli)  

 dystans 200m, stadion lekkoatletyczny RCS 
Bieg szkolny (dzieci z lubińskich szkół podstawowych)   

 dystans 400m, stadion lekkoatletyczny RCS  

14. ZAKOŃCZENIE IMPREZY I WRĘCZENIE NAGRÓD 

 hala widowiskowo – sportowa RCS około godz. 22:15 


