
REGULAMIN 
SZCZECIŃSKA LIGA BIEGOWA SLIB-2018 POLMART 

Cel zawodów: 
o popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej  
o  sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej. 

Organizatorzy: 
o Ognisko TKKF Maratończyk Szczecin  

Zasady uczestnictwa: 
o w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się na start w dniu zawodów, wniesie 

opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095); 

o zawodnicy w wieku do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do 
posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem  

o uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na 
wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu biegów SZCZECIŃSKA LIGA BIEGOWA oraz 
dokumentowania zawodów.  
Zgłoszenia: 

o zgłoszenia w dniu zawodów do godz.10.30 
Termin i miejsce 

Szczecin Las Arkoński Polana Czerwona  
o wszystkie biegi rozpoczną się o godzinie: 11:00 –bieg główny, 11:05-Mila Maratończyka.  

Trasa: 
o trasa biegu -  Las Arkoński  
o dystans biegu: 6.6 km oraz ok. 1,5 km –Mila Maratończyka 

Pomiar czasu: 
o ręczny 

Klasyfikacja końcowa: 
o warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej SZCZECIŃSKIEJ LIGI BIEGOWEJ  jest ukończenie 4 z 

6 biegów,  liczone jest 5 biegów.  
Klasyfikacja indywidualna: 

▪ kategorie OPEN: kobiet i mężczyzn; 
o wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 4 z 6  biegów otrzymają statuetki.  
o Puchary/statuetki dla pierwszej  trójki w klasyfikacji końcowej  w biegu głównym i na dystansie 1,5 km oraz 

nagrody rzeczowe oraz medale dla pierwszej trójki w biegu głównym i na dystansie 1,5 km . Po każdym biegu 
pierwsza trójka – medale [bieg główny oraz Mila Maratończyka] 

Zasady finansowania: 
Wpisowe: w biegu głównym - 10 zł w dniu zawodów lub 50 zł za sześć biegów wpłacone na konto organizatora 
lub w dniu zawodów  oraz 2 zł dla dzieci i młodzieży w biegu na 1.5 km [Mila Maratończyka] w dniu zawodów. 

o koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy; 
o koszty organizacji pokrywają organizatorzy; 
o sponsorem jest firma POLMART 

Numery startowe: 
o numery odbieramy w biurze zawodów podczas zapisów i zdajemy organizatorowi po każdym biegu. 
Postanowienia końcowe: 
o zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne; 
o obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników; 
o organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki; 
o uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie 

oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu; 
o organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak 

przeciwwskazań do udziału w biegu; 
o młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna; 
o Informacje dodatkowe: flisek522@gazeta.pl 

© Maratończyk Szczecin. 


