
REGULAMIN BIEGU O PUCHAR JM REKTORA UMCS 05.06.2018 

Cel imprezy: 

 popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, 

 promocja aktywnego spędzania wolnego czasu, 

 integracja środowiska kadry naukowej, studentów i absolwentów 

 

Termin i miejsce: 

Impreza biegowa odbędzie się 05.06.2018 o godz. 15.00 – 17.00 ulicami miasteczka 

akademickiego oraz ulicami Czwartaków i M. Langiewicza (w załączeniu plan trasy). 

Start sztafet (godz. 15.00-16.00) Pracownicy uczelni + Studenci 5 x 400m (na 

terenie parku akademickiego) 

Start biegu (godz. 16.00-17.00 ) Kobiet i Mężczyzn na dystansie 1,5 km ZAWODY 

BIEGOWE ROZGRYWANE BĘDĄ NA OZNAKOWANEJ TRASIE  

Do zawodów dopuszczeni zostają uczestnicy, którzy podpiszą oświadczenie o stanie 

zdrowia wg ustalonego wzoru przez Organizatora. 

Organizator prowadzi ręczny pomiar czasu. 

Każdy uczestnik otrzyma nr startowy. 

Kategorie: 

Klasyfikacja końcowa na dystansach prowadzona jest w kategoriach: wiekowych K i 

M oraz sztafet. 

Nagrody: 

1. Medale dla wszystkich uczestników biegu 

2. Puchary za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii 

3. Dyplomy za miejsca 1-3  

4. Puchar przechodni dla zwycięzców w sztafecie 

Organizator przewiduje losowanie drobnych nagród rzeczowych wśród wszystkich 

uczestników, którzy ukończą zawody zgodnie z regulaminem. 

 



Pozostałe zapisy regulaminu 21 Biegu o Puchar JM Rektora UMCS 

I. Organizatorem biegów jest: CKF UMCS w Lublinie 

II. Biegi odbędą się w dniu 05.06.2018 o godz. 15.00 – 17.00 

III. Trasa biegu głównego wynosi 1,5 km, zarówno dla kobiet i mężczyzn (wspólny start) 

IV. Biegi sztafetowe odbędą się na trasie 5 x 400 m  

V. Warunki uczestnictwa: 

a) Własnoręcznie podpisanie oświadczenie dotyczące zdrowia osoby biorącej udział 

w biegu 

b) Udział w biegu jest nieodpłatny. 

VI. Biorąc udział w biegach uczestnik wyraża zgodę na: 

a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów biegów, o których mowa 

wyżej, 

b) korzystanie z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją biegów przenosi na 

organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa 

do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami 

(fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z 

biegami, 

c) przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do udziału  

 w biegu potrzebnych dla organizacji tych biegów. 

VII. Organizatorzy nie odpowiadają za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione 

przez uczestników przed, w trakcie i po biegach. 

VIII.   Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania zawodów. 

IX.     W sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator. 

X.       Zgłoszenie udziału w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

XI.  Zapisy trwają do 20 maja 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 



 

Przebieg trasy wg załączonej mapki:  

Star biegu głównego odbędzie się przy Chatce Żaka na chodniku (szerokość chodnika 

około 3,5 metra), następnie bieg zostanie poprowadzony między Akademikiem A a 

Chatką Żaka kierując się w dół do Parku Akademickiego, kontynuując zbieg alejkami 

do ulicy Głębokiej (trasa biegnie chodnikiem do przystanku, który mieści się przy 

stacji transformatorowej i następuje skręt w prawo w ulicę Czwartaków miedzy 

akademikiem „Burżuj” a budynkami EcoTechu, po wbiegnięciu pod górę zawodnicy 

skręcają w prawo a następnie w lewo kierując się w stronę SP nr 6 przy  ul. 

Czwartaków, na wysokości SP nr 6 skręcają w prawo w ulicę M. Langiewicza, 

kontynuując bieg między akademikami „Helios” i „Femina” kierują się w dół ul. M. 

Langiewicza zakończenie biegu jest na terenach zielonych za akademikiem „Babilon” 

skręt jest na wysokości Akademickiej Przychodni Zdrowia 


