
REGULAMIN 

 V BIEGU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO im. Tadeusza Pietryki 

W ramach Wojewódzkich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Popielówek – Lubomierz 2023 

 

1. CEL BIEGU 

- popularyzacja biegów przełajowych na terenie Gminy Lubomierz, Powiatu 

Lwóweckiego i regionu jeleniogórskiego,  

- Uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 

2. ORGANIZATORZY 

  -    Stowarzyszenie „Klasztor Lubomierz” 

  -    Lubomierskie Centrum Kultury 

  - Zespół Szkół w Lubomierzu 

  -    Urząd Gminy i Miasta Lubomierz 
 

 

4. TERMIN I MIEJSCE STARU 

- 28 lutego ( wtorek ) 2023 r.   godzina 12:40 - LUBOMIERZ Boisko” Orlik” przy 

Szkole Podstawowej w Lubomierzu (ul. Plac Kościelny 5) 

- Zapisy startującyc: 

- pod nr telefonu 75 78 33 634 w sekretariacie Zespołu Szkół w Lubomierzu od 

poniedziałku do piątku, od godzin 11:30 do 21 lutego 2023r. 

- lub w biurze zawodów (w dniu Biegu) do godziny 11:30  do 12:30   
 

4. PRAWO STARTU 

     Uczestnikami biegu mogą być: 

-  uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe,   
- Obowiązkowo trzeba przedłożyć listę startową zawodników potwierdzoną przez 

dyrektora szkoły o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych i 

podpisana przez opiekuna (uczniowie szkoły podstawowej oraz niepełnoletni liceum) 

- uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości,  potwierdzający datę urodzenia i 

miejsce zamieszkania oraz aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie NNW (za badania 

lekarskie i ubezpieczenie NNW odpowiada opiekun) 

- organizator zapewnia poczęstunek oraz upominkowy pakiet startowy 

 

5.  DYSTANSE 

Dystans wynosi 1963 m, który  symbolizuje datę śmierci ostatniego członka ruchu oporu 

Józefa Fronczaka ps. „LALEK”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod 

Piaskami (woj. Lubuskie) 21 października 1963r. 

            
 

UWAGA !!!  Przed startem do poszczególnych biegów startujący musi posiadać karty 

startowe w wg wzoru: 
 

UCZNIOWIE: 

„NAZWISKO I IMIĘ  -  ROCZNIK  -  DYSTANS  -   SZKOŁA „ 

                                                       (Zalecamy agrafki do kart startowych !!!) 

DOROŚLI: 

       „NAZWISKO I IMIĘ  -  ROCZNIK  -  DYSTANS  -  MIEJSCE ZAMIESZKANIA „ 



6. RAMOWY  PROGRAM  BIEGÓW 

  -    od godziny     11:30  do 12: 30  - zapisy oraz weryfikacja zawodników 

         12:40  - start  biegu  

 

Przy dużej ilości zawodników OPEN lub w kategorii DZIECI  bieg rozdzielony będzie  w 

kategorii kobiet,  mężczyzn i dzieci 

         

- dekoracja najlepszych – w miarę możliwości po zakończonym biegu  

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia biegów 

- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne  

 

7. SPRAWY FINANSOWE 

- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

 

8. NAGRODY 

Pakiet Startowy dla Każdego uczestnika, medale + dodatkowe upominki  
    
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom 

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione i wypadki powstałe w 

trakcie zawodów. 
 


