
REGULAMIN  

„OBORNICKA LIGA BIEGOWA” 
CYKL IMPREZ BIEGOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY                        

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 – zawody towarzyszące dla dzieci i młodzieży 

 Termin: 08.04.2018r., 13.05.2018r. , 03.06.2018r. g. 10.00 - start  

 Miejsce: stadion lekkoatletyczny, ul. Objezierska 2 

 Trasa:  

Bieżnia lekkoatletyczna – dystans uzależniony od wieku uczestników 

 



 

5. Zasady rywalizacji 

 Uczestnicy będą rywalizowali na dystansie przewidzianym w danej kategorii 

wiekowej. 

 Starty kolejnych grup odbywać się będą bezpośrednio po ukończonych przez 

startujących wcześniej biegaczy. 

 

6. Kategorie biegu, dystans oraz zasady klasyfikacji  

 Roczniki 2011-2013  60m 

 Roczniki 2008-2010  100m 

 Roczniki 2005-2007  200m  

 Roczniki 2002-2004  400m 

 

Za pomiar czasu 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.  

 Medale  dla wszystkich uczestników biegu.  

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

8. Uczestnictwo 

 W zawodach uczestniczyć mogą osoby za zgodą rodziców, opiekunów prawnych, 

którzy będą obecni podczas zawodów (zgodę na uczestnictwo w zawodach należy 

potwierdzić w dniu zawodów na formularzu przygotowanym przez organizatorów) 

 W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań 

zdrowotnych i lekarskich. 

 Każdy uczestnik zobowiązany jest przed biegiem do zapoznania się z regulaminem  

i uzyskania zgody od rodziców (opiekunów prawnych), który zobowiązani są do 

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 będzie można dokonać w dniu zawodów w namiocie 

organizatora  przy stadionie lekkoatletycznym przy ul Objezierskiej 2 

 Zgłoszenia dziecka do zawodów mogą dokonać tylko rodzice lub opiekunowie 

prawni, którzy podpisując oświadczenie potwierdzają zapoznanie się z 

regulaminem zawodów oraz wyraża zgodę na jego udział. 

 Organizator ustala limit osób startujących w biegu - 100 zawodników (wszystkie 

kategorie). 

 Zawody są bezpłatne. 

 Każdy zawodnik zgłoszony do zawodów musi być zweryfikowany w biurze 

zawodów. W celu dokonania weryfikacji każdy zawodnik musi pojawić się z 

opiekunem prawnym posiadającym dokument tożsamości. 

 Nie dopuszcza się odbiór pakietu startowego przez inną osobę.  

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

od 9.15 do 9.50. Biuro zawodów znajdować się będzie w namiocie organizatora na 

terenie kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Objezierskiej 2. 

 

9. Program czasowy 

 9.15- 9.50 otwarcie biura zawodów, pobieranie numerów startowych  

 10.00 start zawodów  

 Ok. 11.00 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. 

 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/

