XXIII OGÓLNOPOLSKI
BIEG LEWARTA

Lubartów 22.04. 2018r.

REGULAMIN
XXIII Ogólnopolskiego Biegu Lewarta
CEL IMPREZY
- popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej i zdrowej formy ruchu
- rywalizacja indywidualna w ramach Grand Prix Lubartowa
- podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji
- promocja miasta Lubartowa i Regionu

ORGANIZATOR
Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny Nefryt Lubartów
Współorganizatorzy:
- Urząd Miasta /Sponsor Główny
- Starostwo Powiatowe w Lubartowie/ Sponsor
- II LO w Lubartowie
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Lubelskiego

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
22 kwietnia 2018 r. /ndz./ II LO Lubartów
ul. Lubelska 68
Otwarcie zawodów - godz. 11.00

BIURO I ZGŁOSZENIA
Biuro zawodów: II LO Lubartów, czynne 22.04.2018r./niedziela/
od godziny 10.00
Adres

MKL Nefryt Lubartów
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów
tel. kom. 600795649; la.nefryt@o2.pl;
informacje na lubartow24.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegu mogą uczestniczyć chętni posiadający aktualne badania lekarskie
uprawniające do startu na dystansach określonych w przepisach PZLA. Organiztor
umożliwia dopuszczenie do startu w biegu głównym po przedstawieniu stosownego
oświadczenia osoby dorosłej.

Wpisowe w biegu głównym- 30 zł na cel charytatywny/ dla OPP
Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez aplikację Pokochaj
Bieganie w Lublinie (www.frslublin.pl). W celu zapisania się na bieg
niezbędne jest założenie indywidulanego konta, a następnie dokonanie rejestracji na bieg
/elektroniczny pomiar czasu/

PROGRAM ZAWODÓW
godz. 12.30 >>BIEG LEWARTA <<
bieg główny na dystansie 5 km z uwzględnieniem kategorii wiekowych (M do 29 lat,
30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsi, K pow.35 lat)

TRASA:
5000m

- LO2 - Lubelska - Piaskowa - 1-go Maja
- Cicha - Lubelska - LO2 x 2

Godz. 13.20- BIEG PRZEDSZKOLAKA
godz. 13.40 - wręczenie nagród z biegu głównego/Lewarta

NAGRODY
OPEN K I-III nagrody, puchary
OPEN M I-III nagrody, puchary
Kategorie wiekowe: I m- upominek, dyplom
Okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników biegu głównego
Pakiety startowe dla uczestników biegu głównego (medal, gadżet)
Gorący posiłek dla wszystkich uczestników zawodów
Pobranie numeru startowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu i jego interpretacji
Organizator

