
REGULAMIN  

„OBORNICKA LIGA BIEGOWA” 
CYKL IMPREZ BIEGOWYCH                          

08.04.2018r. 

13.05.2018r. 

03.06.2018r. 

 

1. Cel imprezy 

 Promocja Gminy Oborniki. 

 Promocja kompleksu lekkoatletycznego. 

 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

 Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 

oraz współzawodnictwa sportowego. 

 Integracja międzypokoleniowa. 

2. Organizatorzy 

 Seniorski Klub Sportowy Oborniki, ul. Młyńska 5 , 64-600 Oborniki;  

 Just a Fit 

3. Partnerzy 

 Cold Jet 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach 

 Obornickie Centrum Sportu 

 Urząd Miejski w Obornikach 

 

4. Nazwa zawodów, termin, miejsce i trasa 

 Obornicka Liga Biegowa 

 Termin: 08.04.2018r., 13.05.2018r. , 03.06.2018r. g. 11.00 - start  

 Miejsce: stadion lekkoatletyczny, ul. Objezierska 2 

 Trasa:  

Jedno okrążenie na bieżni lekkoatletycznej (400 m) 

 



5. Zasady rywalizacji 

 Uczestnicy będą rywalizowali na dystansie 400m w  4 osobowych grupach. 

 Starty kolejnych grup odbywać się będą według harmonogramu, który zostanie 

udostępniony w dniu zawodów. 

 

6. Kategorie biegu oraz zasady klasyfikacji  

 Open Kobiet 

 Open Mężczyzn 

 

Zwycięzcą Obornickiej Ligi Biegowej zostanie osoba, która uzyska największą liczbę 

punktów w całym cyklu zawodów.  

 

Punktacja ligi: 

MIEJSCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

PUNKTY 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 

 

MIEJSCE 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

PUNKTY 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

Za pomiar czasu oraz prowadzenie klasyfikacji odpowiedzialny będzie organizator cyklu 

OLB.  

  

7. Nagrody, pakiet startowy  

 Każdy z uczestników cyklu zawodów biegowych otrzyma nr startowy, który będzie 

obowiązywał podczas wszystkich trzech startów.  

 Nagrody za zajęcie I, II i III m w całym cyklu Obornickiej Ligi Biegowej w 

poszczególnych kategoriach biegowych.  

 W ramach uczestnictwa w zawodach każdy uczestnik będzie miał zapewnioną wodę. 

  

 



8. Uczestnictwo 

 W biegu uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie. 

 Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu za zgodą prawnych opiekunów 

obecnych na zawodach (zgodę na uczestnictwo w zawodach należy potwierdzić w 

biurze zawodów w dniu biegu na formularzu przygotowanym przez organizatorów). 

Jednocześnie ustala się, że osoba niepełnoletnia powinna w dniu biegu mieć 

ukończone 16 lat.  

 W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań 

zdrowotnych i lekarskich. 

 Każdy uczestnik zobowiązany jest przed biegiem do zapoznania się z regulaminem  

i podpisania stosownego oświadczenia w biurze zawodów. Uczestnicy startują  

w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, biorąc udział w zawodach przyjmuje 

do wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko 

kontuzji, wypadków oraz strat o charakterze majątkowym.  

 Organizator zaleca dokonanie ubezpieczenia od NNW, które uczestnicy wykupują  

w własnym zakresie.  

 Zgłoszenia do biegu można dokonać na fanpagu SKS Oborniki oraz na stronie 

internetowej www.justafit.pl.  

 Za osobę zgłoszoną do biegu uznaje się osobę która wypełni i prześle formularz 

zgłoszeniowy (drogą elektroniczną). Na liście startowej znajdują się tylko osoby które 

dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych. 

 Opłatę startową należy dokonać w przeciągu 3 dni od zapisania się na zawody. W 

przypadku nieuregulowania płatności ww. terminie, uczestnik zostanie usunięty z listy 

startowej z brakiem możliwości kolejnego zapisania się na dane zawody. 

 Opłatę startową należy przelać na konto:  

Seniorski Klub Sportowy Oborniki, ul. Młyńska 5, 64-600 Oborniki 

Nr konta: 45 1020 4128 0000 1602 0136 2995 

Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, OLB  

 O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania opłaty startowej, przez którą rozumie 

się datę wpływu na konto organizatora. Obowiązuje limit liczby uczestników – 160 

osób. 

 Zgłoszenia elektroniczne będą prowadzone do wyczerpania limitu.  

 Opłata startowa wynosi:  

 Jednorazowy start w zawodach 20 zł 

 Cały cykl (trzy starty) 45 zł 

http://www.justafit.pl/


 Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie  

w biurze zawodów na podstawie dokumentu tożsamości. 

 Nie dopuszcza się odbiór pakietu startowego przez inną osobę.  

 Pakiety startowe wydawane będą w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 

od 10.00 do 10.50. Biuro zawodów znajdować się będzie w namiocie organizatora na 

terenie kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Objezierskiej 2. 

 

9. Program czasowy 

 10.00- 10.50 otwarcie biura zawodów, pobieranie numerów startowych  

 11.00 start zawodów  

 Ok. 13.00 ogłoszenie oficjalnych wyników 

 

10. Postanowienia końcowe 

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla 

potrzeb organizacji zawodów.  

 Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie 

biegu. 

 W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego,  który obowiązuje w 

całym cyklu zawodów, kolejny numer zostanie wydany przez organizatora za opłatą 

10 zł.  

 Każdy z uczestników wnosi opłatę startową według zasad i w wysokości określonej w 

pkt. 8. Wniesienie opłaty startowej jest warunkiem udziału w zawodach. Uiszczona 

opłata za start w zawodach oraz za zgubiony numer nie podlega zwrotowi. 

 Zespół zabezpieczenia medycznego znajdować się będzie przez cały czas trwania 

zawodów na terenie kompleksu lekkoatletycznego.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn niezależnych 

od organizatora. 

 Dojazd uczestników odbywa się na własny koszt.  

 Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione podczas zawodów.  

 Protesty będą przyjmowane i rozstrzygane bezpośrednio po biegu.  

 Informacje dotyczące biegu można uzyskać pod adresem: Seniorski Klub Sportowy 

ul. Młyńska 5, 64-600 Oborniki, tel. 61 25 05 511 , www.justafit.pl. 

 

http://www.justafit.pl/

