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REGULAMIN 

XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU  

im. ALOJZEGO GRAJA  

ŁOBŻENICA, 20 maj 2012 r. 

 

1. CEL: 

 popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, 

aktywnego wypoczynku oraz higienicznego stylu życia, 

 upamiętnienie postaci Alojzego Graja – sportowca  

i olimpijczyka z Ziemi Łobżenickiej,  

 promocja Gminy Łobżenica,  

 realizacja Kalendarza Imprez Polskiego Stowarzyszenia 

Biegów. 

 

2. ORGANIZATORZY GŁÓWNI: 

 Urząd Miejski Gminy Łobżenica, 

 Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy. 

 

3. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 Starostwo Powiatowe w Pile, 

 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, 

 Związek Gmin „Krajna” w Złotowie, 

 Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Łobżenicy,  

 szkoły podstawowe z terenu gminy Łobżenica,  



 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łobżenicy,  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza 

Kościuszki w Łobżenicy, 

 Komenda Powiatowa Policji w Pile,  

 Posterunek Policji w Łobżenicy,  

 Zakład Usług Leśnych i Transportowych PPHU Roman 

Jopek, 

 KS „Pogoń” Łobżenica. 

 LZS „Jedność” Łobżenica. 

 

4. PATRONAT MEDIALNY: 

 redakcja „Panorama Łobżenicy”  

 redakcja „Tygodnika Nowego”,  

 redakcja tygodnika „Aktualności Lokalne”,  

 redakcja „Faktów Pilskich”, 

 Radio Koszalin, 

 Radio Merkury Oddział Piła. 

 

5. TERMIN, MIEJSCE I TRASA: 

 niedziela 20 maja 2012 r.,  

 Start – Łobżenica Plac Wolności, kolejno: ulica 

Wyrzyska, ulica Targowa, droga prowadząca przez wieś 

Rataje, Wiktorówko, Górkę Klasztorną, powrót do 

Łobżenicy: ulica Ks. L. Raczkowskiego, ulica Złotowska, 

do mety będącej na Placu Zwycięstwa. 

 Trasę biegu przedstawia załączona mapa. 

 Bieg odbywa się po nawierzchni bitumicznej. 



 Sekretariat zawodów będzie mieścił się na Placu 

Zwycięstwa w Łobżenicy. 

 

6.  PROGRAM ZAWODÓW:  

 12
30

 - 13
30

 zapisy do biegów dziecięco-młodzieżowych   

- sekretariat zawodów,  

 13
30

 - 14
30

 zapisy do biegu głównego - sekretariat 

zawodów, 

 13
35

 - start do biegu na 500 metrów dziewcząt i chłopców 

szkół podstawowych 

 - rocznik 1999 i młodsi (dwa biegi) 

 - trasa ul. Złotowska – Plac Zwycięstwa, 

 14
15

 - start do biegu na 500 metrów dziewcząt i chłopców 

gimnazjów 

 - rocznik 1996 – 1998 (dwa biegi) 

 - trasa ul. Złotowska – Plac Zwycięstwa 

 - trasa ul. Złotowska – Plac Zwycięstwa, 

 14
45

 - uroczyste otwarcie zawodów,  

 15
00

 - start do biegu na 10 000 m,  

 - kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych:  

16-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, powyżej 60 lat,  

 15
05

 - start do biegu na 700 m dziewcząt i chłopców szkół 

ponadgimnazjalnych 

 - rocznik 1995 i starsi, 

 16
30 

- bieg pod nazwą „Polska Biega” - 700 m, 

 17
30 

- ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród 

regulaminowych, zakończenie zawodów. 

 



UWAGA: 

Start w biegu głównym wyklucza udział w biegach 

towarzyszących ale nie w biegu „Polska Biega”. 

Elektroniczny pomiar czasu dla zawodników w biegu 

głównym na 10 000 m. 

 

7.  WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 prawo startu w biegu głównym mają wszyscy chętni 

którzy mają ukończone 16 lat i potwierdzą swój udział  

w sekretariacie zawodów (osoby, które nie mają 

ukończonych 18 lat dodatkowo załączają pisemną zgodę 

rodziców) - limit czasowy 1 godzina, 

 prawo startu w biegach towarzyszących mają uczniowie 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych zgłoszeni przez szkołę,  

 przedłożenie ważnego zaświadczenia lekarskiego lub 

złożenie pisemnego oświadczenia o braku 

przeciwwskazań do biegu,  

 w biegach młodzieżowych udokumentowanie 

przynależności do właściwej grupy wiekowej,  

 dokonanie opłaty startowej – wpisowego (dotyczy biegu 

głównego) 

 

 

 

 

 

 

 



8. ZGŁOSZENIA: 

 pisemne na adres Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, 

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica w terminie do  

18 maja 2012 r. lub w dniu zawodów w godzinach  

od 12
30

 do 14
30

 w sekretariacie zawodów,  

 informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego Gminy 

Łobzenica pan Jerzy Cynajek,  

tel. 67 286 81 22, e-mail: promocja@lobzenica.pl  

lub Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy, 

tel. 781 35 11 22, e-mail: lobzenica_gck@wp.pl.  

 

9. NAGRODY: 

 zwycięzcy biegu głównego w kategorii open miejsca I-III 

otrzymują nagrody pieniężne lub rzeczowe i pamiątkowe 

puchary, 

 zwycięzcy biegu głównego w każdej kategorii wiekowej 

otrzymują nagrody rzeczowe,  

 za zajęcie II i III miejsca zawodnicy otrzymują nagrody 

pieniężne bądź rzeczowe,  

 zdobywcy miejsc I - III w biegach dziecięcych  

i młodzieżowych otrzymują nagrody rzeczowe,  

 najstarszy uczestnik biegu głównego oraz najlepszy  

z Gminy Łobżenica otrzymają nagrody rzeczowe. 

 każdy uczestnik biegu głównego otrzyma pamiątkowy 

medal. 

 

 

 



10. SPRAWY FINANSOWE: 

 koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,  

 koszty osobowe ponoszą sami uczestnicy lub jednostki 

delegujące,  

 w biegu głównym (10 km) obowiązuje opłata startowa  

w wysokości 18 zł, 

 w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują gorący 

posiłek oraz zimny napój,  

 prawo do 50% zniżki opłaty startowej mają: młodzież 

szkolna, akademicka, żołnierze zasadniczej służby 

wojskowej, emeryci. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 organizatorzy nie zapewniają noclegów, jednakże dla 

osób chcących skorzystać z dłuższego pobytu 

proponujemy miejsca noclegowe w Restauracji 

„Podkowa” w Łobżenicy, ul. Sienkiewicza 5,  

tel. 67 286 02 01,  661 111 575 lub w Domu Pielgrzyma 

znajdującym się w Sanktuarium Maryjnym w Górce 

Klasztornej (2,5 km od miejsca startu biegu),  

tel. 67 286 08 48. 

 organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe  

i rzeczy zagubione podczas zawodów,  

 w sprawach mogących wyłonić się przed i w trakcie 

imprezy a nie objętych niniejszym Regulaminem 

rozstrzygają Sędzia Główny i Dyrektor Biegu,  

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłącznej 

interpretacji niniejszego Regulaminu,  



 zawody odbędą się bez względu na pogodę, 

 zaplecze techniczne (szatnie, toalety dla uczestników 

biegów, umywalki, natryski) przy kompleksie boisk 

sportowych „Orlik” oraz w Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Łobżenicy, przy ulicy Adama Mickiewicza (około 100 

m od Placu Zwycięstwa). 

         

ORGANIZATORZY 

 

 Załączniki: 

1) Trasa XVIII Ogólnopolskiego Biegu im. Alojzego Graja 


