
 
 

DRUŻYNOWY BIEG 

NIEPODLEGŁOŚCI 

Impreza odbywa się pod honorowym patronatem  

Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego 

 

Organizatorzy 

Organizatorem jest Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji przy współudziale Miasta Zielona Góra.  

Termin i miejsce 

1. Impreza odbędzie się 6 listopada 2021 roku (sobota) w Zielonej Górze.  

2. Bieg przeprowadzony zostanie ulicami miasta: Gen. J. Dąbrowskiego (start w pobliżu Centrum 

Przyrodniczego), Herberta, Dworcowa, Ułańska, Bohaterów Westerplatte, Kupiecka, Gen.  

J. Dąbrowskiego (meta w pobliżu CP). Dystans 2,2 km (1 okrążenie). 

3. Start nastąpi o godz. 11
00

. 

Uczestnictwo i zgłoszenia 

1. W biegu mogą wziąć udział pięcioosobowe drużyny (w tym nauczyciel/nauczycielka i co 

najmniej 1 dziewczyna) reprezentujące zielonogórskie szkoły ponadpodstawowe. 

2. Zgłoszenia drużyny dokonuje dyrektor szkoły na formularzu stanowiącym załącznik do 

regulaminu. Skan zgłoszenia należy przesłać mailem do 28 października 2021 r. pod adres: 

biuro@tkkf.zgora.pl. 

3. Lista przyjętych do biegu drużyn zostanie opublikowana w dniu 3 listopada 2021 r. na stronie 

internetowej Lubuskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 

4. Numery startowe wydawane będą przedstawicielom drużyn, po okazaniu dokumentu 

tożsamości przez odbierającego i złożeniu oryginału zgłoszenia, w dniu 5 listopada (piątek)  

w godz. 10.00 – 12.00 w biurze Lubuskiego TKKF w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 

16/9.  

5. 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. Wynik końcowy drużyny stanowi suma czasów uzyskanych przez jej zawodników. 

Zwycięży drużyna, której suma czasów będzie najmniejsza.  

2. W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o miejscu  

w klasyfikacji końcowej zdecyduje czas najlepszych zawodników w poszczególnych 

drużynach. 

3. Drużyna zostanie sklasyfikowana tylko wówczas, gdy bieg ukończą wszyscy jej członkowie. 

4. Pomiar czasu dokonywany będzie elektronicznie za pomocą jednorazowych chipów 

umieszczonych w numerach startowych. 

5. Wyniki uzyskane przez drużyny zostaną zaliczone do klasyfikacji Miejskich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej. 



 

Nagrody 

1. Drużyny, które zajmą miejsca I – III otrzymają puchary. 

2. Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają medale pamiątkowe. 

Postanowienia końcowe 

1. Zawodnicy obowiązani są stosować się do ograniczeń, nakazów i zakazów związanych  

z epidemią SARS-CoV-2.  

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

3. Organizatorzy zapewnią opiekę lekarską. 

4. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji. 

5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 

           

                                                                                           Organizatorzy 


