
R E G U L A M I N 
LEGNICA PÓŁMARATON – XXIX Bieg Lwa Legnickiego – 02 października 2016 r. 

 
I. CELE IMPREZY: 
1. Popularyzacja i upowszechnianie  biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
2. Promocja miasta Legnicy.                                                                                                       
3. Propagowanie zdrowego trybu życia. 
4. Kontynuacja i uatrakcyjnienie  najstarszej imprezy biegowej w Legnicy, Biegu Lwa 
Legnickiego. 
 
II. PATRONAT HONOROWY 
Patronat Honorowy nad Biegiem sprawuje Prezydent miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski. 
 
III. ORGANIZATOR: 
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. NMP 7, 59-220 Legnica, tel. 76/723-38-01, 
www.polmaraton.legnica.pl,    www.osir.legnica.pl;  e-mail: ci@osir.legnica.pl  
2. Dyrektor Biegu – Andrzej Gąska, tel. 603 594 668. 
 
IV. TERMIN i MIEJSCE: 

1. Bieg odbędzie się 02 października 2016 r. w Legnicy, godz. 11.00. 
2. Start/meta : bieżnia lekkoatletyczna w parku Miejskim, biuro zawodów : Trybuna A  

stadionu miejskiego, ul. Hetmańska 2, 59-220  Legnica 
 
V.TRASA,  DYSTANS, LIMIT CZASOWY: aleje parku Miejskiego w Legnicy, 21,097 
km, (trzy pętle). 
1. Oznaczenie trasy co 1 km.  
2. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.  
3. Obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny.  
4. Wszyscy  zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 14:00, zobowiązani są do  
   przerwania biegu i zejścia z trasy. 
5. Na trasie znajdować się będą 3 punkty z napojami. 
6. Klasyfikacja zawodników prowadzona będzie na podstawie  czasu netto. Pierwszych 
pięćdziesięciu biegaczy na mecie klasyfikowanych będzie wg czasu brutto. 



7. Trasa posiada atest PZLA 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Uczestnikami  zawodów mogą  być osoby, które do dnia 01 października 2016 ukończą  
    18 lat.  
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do weryfikacji w biurze Półmaratonu.. 
3. Weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych odbędzie  w biurze zawodów,    
    w trybunie A stadionu Miejskiego, ul. Hetmańska 2; czynne w dniach: 
-  01.10.2016 r. (sobota)  w godz. 16.00 – 18.00 
-  02.10. 2016 r. (niedziela) w godz. 8.00 – 10.00 
4. Uczestnik podczas weryfikacji w biurze Półmaratonu musi posiadać dowód osobisty lub 
paszport celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dokument potwierdzający 
dokonanie wpłaty. Po zweryfikowaniu zawodnicy otrzymują pakiet startowy. 
5. Warunkiem pozytywnej weryfikacji w dniach 01-02 października 2016 r. jest: 
a. osobiste stawiennictwo zawodnika i przedłożenie podpisanego oświadczenia według treści 
formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub: 
b. stawiennictwo upoważnionej osoby, która zobowiązana jest przedłożyć oryginał 
upoważnienia podpisanego przez zawodnika w imieniu, którego weryfikacja jest dokonywana 
według treści formularza stanowiącego załącznik nr 2 wraz z  kserokopią dokumentu 
tożsamości zawodnika wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu  (dowód osobisty lub 
paszport ), oraz podpisane przez zawodnika w imieniu, którego weryfikacja jest dokonywana 
oświadczenia stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszego regulaminu  
 
VII. ZGŁOSZENIA : 
1. Zgłoszenia  przyjmowane są do 28 września  2016 r  poprzez wypełnienie formularza 
dostępnego na stronie internetowej : www.polmaraton.legnica.pl   .  
 2. Zgłoszenie udziału w Półmaratonie Legnica -  XXIX Biegu Lwa Legnickiego będzie 
rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do 
jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników do celów organizacyjnych Półmaratonu. 
3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i 
dokonanie opłaty startowej. 
4. Obowiązuje limit 1000 uczestników. 
5. W przypadku nieosiągnięcia limitu 1000 uczestników Organizator będzie prowadził zapisy 
do biegu  osobiście w dniach i  godzinach weryfikacji zawodników. 



VIII. OPŁATA STARTOWA: 
1. Opłata startowa dokonana do dnia 31.08.2015 wynosi 40 PLN. Od 01.09- 02.10.2016 

r. 50 PLN. 
2. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy,  

WBK O/Legnica  08 1090 2066 0000 0005 4200 0344 z wyraźnym opisem: Imię i 
nazwisko startującego, opłata startowa Półmaratonu Legnica XXIX  Biegu Lwa  
Legnickiego. Opłaty można dokonać  osobiście w biurze  OSiR przy ul. N.M.Panny 7. 

      4 .Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie można jej przenieść na innego  
          zawodnika.     
      5. Dane zawodnika pojawiają się na liście startowej po zaksięgowaniu wpłaty. 
 
Uwaga ! zawodnicy i zawodniczki, którzy mają 60 lat i więcej (rocznik 1956 i starsi) nie 
wnoszą opłaty startowej pod warunkiem zgłoszenia do 28.09.2016 r. , chyba że limit 
zgłoszeń zostanie wcześniej przekroczony. 
 
IX. KLASYFIKACJE , KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE : 
1. Klasyfikacja kobiet i klasyfikacja mężczyzn  na dystansie 21,097 km 
K - 18      18- 29  lat                            M – 18     18-29 lat  
K – 30     30- 39   lat                           M – 30     30-39 lat   
K - 40      40- 49  lat                            M-  40      40-49 lat  
K - 50      50- 59 lat               M - 50      50-54 lat 
K- 60      60- 69 lat                            M – 55     55-59 lat  
K- 70        70 lat i więcej                     M -60       60- 64 lata 

  M- 65       65 – 69 lat 
  M –70      70 lat i więcej              

2.Klasyfikacja : „Najszybszy Legniczanin”, „Najszybsza Legniczanka” na dystansie  21,097 
km.  
                                  
X. NAGRODY:      

1. Zwycięzcy w kategorii open otrzymają puchary i dyplomy. 
2. W kategoriach wiekowych biegu  kobiet i mężczyzn  za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy 

otrzymają nagrody pieniężne (I – 400 zł, II – 250 zł, III – 150), statuetki i  dyplomy. 
3.W klasyfikacji „Najszybszy Legniczanin” oraz „Najszybsza Legniczanka” wręczone 
zostaną statuetki oraz dyplomy. 
4. Każdy z uczestników biegu po przekroczeniu linii mety - medal. 



XI. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU 
1.Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej  trasie     
biegu. 
2.Zawodnicy winni stosować się do poleceń służby porządkowej. 
3.Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
4.Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających     
numerów startowych. 
5.Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy 
startują na własną odpowiedzialność. 
6. Nawierzchnia trasy: naturalna, ubita, kostka granitowa. 
 
XII. NOCLEGI 
1. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 01/02 października 2016 r. na terenie Stadionu 
Miejskiego, pod warunkiem  zgłoszenia chęci noclegu do 30.09.2016 r. telefonicznie 76 723 
38 01 lub e-mailowo ci@osir.legnica.pl.  Organizator nie zapewnia  materaców i  śpiworów. 
2. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg w dniu 01.10.2016 r. od godz. 16.00. 
 
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
2. Organizator zapewnia : opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie), szatnie 
- przebieralnie i szatnie depozytowe, ciepły poczęstunek i napoje chłodzące. 
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do 
przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości 
lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 
4. Osoby, które zgłoszą udział w biegu oraz dokonają opłaty startowej do 17 września, 
otrzymają numer startowy z własnym imieniem i nazwiskiem. 
5.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora 
 
                                                                                                                Organizator 


