REGULAMIN
3.MILA PAMIĘCI OFIAR KOMUNIZMU
Lublin 15 września 2018r.
Bieg wpisany w lubelskie obchody 100-lecia Odzyskania
Niepodległości w ramach Biegowej Triady Niepodległości
Organizator
Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
Współorganizator:
Kuratorium Oświaty w Lublinie , Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” ,
IPN oddział Lublin
Patronat Honorowy:
Minister Sportu i Turystyki, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa
Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin,
Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane
przy pomocy finansowej Ministra Sportu i Turystyki
Termin i miejsce
Bieg odbędzie się w dniu 15 września 2018 r. (sobota).
Start biegu nastąpi o godzinie 10:00 w Lublinie , PARK LUDOWY.
Meta biegu Lublin PARK LUDOWY.
Długość trasy: 1609m. (mila olimpijska)
Trasa będzie oznaczona taśmą.
Uczniowie szkół podstawowych na starcie ustawiają się kolejno wg. klas
szkolnych w kolejności: klasa VIII, klasa VII , klasa VI , klasa V , klasa IV. Bieg
ze startu wspólnego.
7. Zawodnicy szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych wg. indywidualnego
rozstawienia. Bieg ze startu wspólnego.
8. Organizator przewiduje start biegów towarzyszących nauczycieli i rodziców
uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
Rodzice i nauczyciele z danego typu szkoły ustawiają się na końcu peletonu
uczniów w danej grupie biegowej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące rozstawienia zawodników będą podawane
przez spikera zawodów przed startem biegów.
10. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin
11. Wydawanie numerów startowych w strefie startu dniu biegu od godziny 8:00.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trasa
Bieg zostanie rozegrany w PARKU LUDOWYM w Lublinie.
Nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, łąkowa.
Uczestnictwo
1. W biegu prawo startu mają uczniowie, rodzice i nauczyciele którzy posiadają
aktualne badania lekarskie. Zgłoszenia niepełnoletnich uczniów dokonuje
nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny.
2. Zawodnicy pełnoletni startują na własną odpowiedzialność, Zawodnicy
niepełnoletni startują w ramach odpowiedzialności nauczyciela rodzica lub
opiekuna prawnego.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów.
4. Odbiór numeru startowego zawodnika niepełnoletniego jest możliwy tylko przez
nauczyciela, rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika.
Organizacja startu grup biegowych ( dotyczy szkół dziennych)
GRUPA BIEGOWA SZKOŁY PODSTAWOWE klasy IV - VIII
Start godz. 10:00 bieg dziewcząt szkoły podstawowe
Start godz. 10:00 bieg chłopców szkoły podstawowe
GRUPA BIEGOWA SZKOŁY GIMNAZJALNE i SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
(dzienne szkoły średnie II stopnia)
Start godz. 10:30 bieg dziewcząt
Start godz. 10:30 bieg chłopców
BIEGI TOWARZYSZĄCE
Start godz. 10:00 bieg rodziców i wychowawców szkoły podstawowe
Start godz. 10:30 bieg rodziców i wychowawców szkoły gimnazjalne i szkoły
ponadgimnazjalne

ZAPISY
Zapisy na biegi odbywają się tylko drogą elektroniczną poprzez wypełnienie ezgłoszenia do 14 września 2018r. (piątek do godz. 20:00).W przypadku
niewyczerpania do dnia 14 września br. limitu zawodników w zapisach

prowadzonych drogą elektroniczną, organizator przewiduje zapisy w dniu biegu 15
września 2018 r. (sobota) w godz. 8:00 – 9:00 do wyczerpania limitu zawodników.
Rejestracja zawodników w dniu biegu będzie prowadzona w specjalnym punkcie
zapisów znajdującym się w STREFIE STARTU w okolicy budynku Targów Lublin
SA - ul. Dworcowa 11.
WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH W BIURZE ZAWODÓW W DNIU
BIEGU OD GODZ. 8:00.
Organizator przewidział limit zawodników w liczbie 555. Ze względu na limit
zawodników a także ograniczenie czasowe rejestracji chętnych w dniu zawodów (
rejestracja tylko w przypadku wolnych numerów) zalecamy jak najwcześniejsze
dokonanie zapisów na bieg drogą elektroniczną.
OPŁATA BIEGOWA
Udział w biegu jest bezpłatny.

PAKIET STARTOWY
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal ukończenia biegu. Medal biegu
stanowi uzupełnienie medalu NIEPODLEGŁOŚCI i jest jego 2 częścią. Trzecią
ostatnią część medalu zawodnicy zdobędą po ukończeniu biegu NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada.
UWAGA: organizator przewidział losowanie pierwszej części medalu
NIEPODLEGOŚCI wśród zawodników którzy ukończą bieg i złożą kupon do
losowania w biurze zawodów. W ten sposób dajemy szansę zawodnikom na
uzupełnienie kolekcji medalowej którzy z różnych przyczyn nie mogli pobiec 2
czerwca br. w 26.Biegu Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”.
POMIAR CZASU
Klasyfikacja zawodników odbywa się elektronicznie na podstawie pomiaru czasów
brutto. Rzeczywistych czas netto będzie podany dodatkowo tylko do wiadomości
zawodników.

KLASYFIKACJE
Klasyfikacja szkoły podstawowe (miejsca I – III)
Dziewczęta: D/klasa IV , D/klasa V, D/klasa VI , D/klasa VII, D/klasa VIII
Chłopcy:

C/klasa IV , C/klasa V, C/klasa VI, C/klasa VII, C/klasa VIII

Klasyfikacja szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne (miejsca I – III)

Klasyfikacja dziewcząt
Klasyfikacja chłopców

KLASYFIKACJE DODATKOWE:
Klasyfikacja rodziców (miejsce I - III)
Szkoły podstawowe najlepszy rodzic (K+M)
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne najlepszy rodzic (K+M)
Klasyfikacja nauczycieli (miejsce I - III)
Szkoły podstawowe najlepszy nauczyciel (K+M)
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne najlepszy nauczyciel (K+M)

Klasyfikacja specjalna - najliczniejsza reprezentacja szkoły – miejsce pierwsze.
Reprezentacja szkoły złożona z: uczniów, nauczycieli i rodziców danej placówki
szkolnej.
Klasyfikacja:
Szkoły podstawowe
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

NAGRODY
W klasyfikacji szkoły podstawowe (D+C) – upominki
W klasyfikacji szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne (D+C) – upominki
W klasyfikacji dodatkowej (K+M) - upominki
W klasyfikacji specjalnej - puchary

INFORMACJA DODATKOWA:
Organizator prosi o wpisywanie w formularzu zgłoszenia zawodnika prawidłowej
nazwy szkoły i dokonywaniu właściwego wyboru klasyfikacji indywidualnej w zakresie

statusu zawodnika tj.: uczeń, rodzic ucznia, nauczyciel. Uczniowie, rodzice ucznia i
nauczyciele wpisując prawidłowo nazwę szkoły tworzą wspólna reprezentację szkoły
w klasyfikacji najliczniejsza reprezentacja.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem biegu:
tel. 81 5320811 w 35 lub e-mailem: fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

STAŃ NA STARCIE BIEGU Z HISTORIĄ W TLE.

BIEGOWA TRIADA NIEPODLEGŁOŚCI W
LUBLINIE TO BIEG DLA CIEBIE

