
 

DRUŻYNOWY BIEG WINOBRANIOWY 
O PUCHAR GAZETY LUBUSKIEJ  

REGULAMIN 
 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem biegu jest Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze. 

REALIZATOR 

Realizatorem biegu jest Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze. 

TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 7 września 2019 r. (sobota) w Zielonej Górze. 

2. Start nastąpi o godzinie 17.00. 

3. Start i meta znajdują się przy ul. Bohaterów Westerplatte w pobliżu biurowca PGNiG. 

4. Bieg przeprowadzony zostanie na dwóch dystansach, hobby (2,5 km) i pełnym (5,0 km), ulicami 
miasta: Bohaterów Westerplatte, Ułańska, al. Niepodległości, Bankowa, Chrobrego, pl. Matejki, 
Kupiecka, Drzewna, pl. Pocztowy, Jedności, Reja, Wojska Polskiego, Bohaterów Westerplatte. 

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1. W biegu mogą wziąć udział trzyosobowe drużyny. 

2. Prawo startu mają osoby, które ukończyły 18 lat. 

3. Zgłoszenia drużyn reprezentujących firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje i organizacje 
dokonują kierownicy jednostek lub upoważnieni przedstawiciele. 

4. Zgłoszenia innych drużyn dokonują ich kapitanowie. 

5. Gwarantuje się przyjęcie 300 drużyn, które dokonają zgłoszenia i wpłaty wpisowego. Decydować 
będzie kolejność zgłoszeń. 

6. Opłata startowa wynosi 60 zł od drużyny i nie podlega zwrotowi. 

7. Zgłoszenia elektronicznego drużyny oraz opłaty startowej należy dokonać do 23 sierpnia 2019 r. 
wyłącznie poprzez stronę internetową:  

http://www.super-sport.com.pl 

Jednocześnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej  
www.tkkf.zgora.pl  i przesłać skan mailem pod adres biuro@tkkf.zgora.pl. 

8. Przelewy realizowane będą za pomocą usługi DOTPAY. Za datę wniesienia opłat startowych przyjmuje 
się termin dokonania płatności. 

9. Drużyna, która w ciągu 7 dni od daty rejestracji nie wniesie opłaty startowej i nie prześle skanu 

wypełnionego formularza zgłoszenia, podpisanego czytelnie przez każdego z zawodników, zostanie 

usunięta z systemu. 

10. Zmianę zawodnika w drużynie należy zgłosić elektronicznie najpóźniej do 25 sierpnia 2019 r. 

11. Lista przyjętych do biegu drużyn zostanie opublikowana w dniu 2 września 2019 r. na oficjalnej 
stronie internetowej organizatora. 

http://www.super-sport.com.pl/


12. Pakiety startowe wydawane będą przedstawicielom drużyn, po okazaniu dokumentu tożsamości 
przez odbierającego i złożeniu oryginału zgłoszenia, w dniach 5 – 6 września 2019 r. (czwartek  
i piątek) w godz. 1600– 1900  w siedzibie Redakcji „Gazety Lubuskiej” przy al. Niepodległości 25  
oraz w biurze zawodów w dniu imprezy w godzinach od 1400 do 1600.  

13. Przyjęcie numerów startowych uważane będzie za akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także na wykorzystanie 
wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 

1. Na obu dystansach prowadzona będzie klasyfikacja generalna drużyn reprezentujących podmioty 
„cywilne” (firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje). 

2. Drużyny reprezentujące służby mundurowe (wojsko, straż pożarną, policję, straż graniczną, 

służbę więzienną, straż miejską i inne) startować mogą jedynie na pełnym dystansie (5 km)  
i zostaną sklasyfikowane oddzielnie. 

3. Wynik końcowy drużyny stanowi suma czasów uzyskanych przez jej zawodników. Zwycięży drużyna, 
której suma czasów będzie najmniejsza.  

4. W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o miejscu  
w klasyfikacji końcowej zdecyduje czas najlepszych zawodników w poszczególnych drużynach. 

5. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż trzech zawodników, drużyna nie zostanie sklasyfikowana. 

6. Pomiar czasu dokonywany będzie elektronicznie za pomocą jednorazowych chipów umieszczonych 
w numerach startowych. 

NAGRODY 

1. Drużyny, które w klasyfikacjach generalnych na obu dystansach oraz w klasyfikacji służb 
mundurowych zajmą miejsca I – III otrzymają puchary, a zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają medale pamiątkowe. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte agrafkami do koszulek 
sportowych. Agrafki zapewnia Organizator. 

3. Uczestników obowiązuje strój (zalecany z logo własnej firmy) oraz obuwie sportowe w czasie biegu 
oraz w trakcie dekoracji. 

4. Organizator zapewni opiekę medyczną, szatnię oraz depozyt. 

5. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas 
imprezy. 

6. Interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@tkkf.zgora.pl. 
 


