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XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO
WERBKOWICE - 29 KWIETNIA 2018 ROKU

Patronat

Patronat:
1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
3. Marszałek Województwa Lubelskiego
4. Wojewoda Lubelski
5. Starosta Powiatu Hrubieszowskiego
1. TVP 3 Lublin
2. Radio Lublin
3. Tygodnik Zamojski
4. Dziennik Wschodni
5. Kronika Tygodnia
6 Radio Złote Przeboje
7. Radio ESKA Zamość
8. LubieHrubie.pl

Patronat medialny:

I. CEL IMPREZY
- popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy ruchu i rekreacji,
- upowszechnienie biegania wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz
osób z niepełnosprawnością,
- podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji,
- popularyzacja walorów krajoznawczo-przyrodniczych Werbkowic,
- propagowanie idei olimpijskich.

II. ORGANIZATORZY
1. Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „KRYSZTAŁ” Werbkowice
2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia Werbkowice
3. Rada i Wójt Gminy Werbkowice
4. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego
5. Związki Zawodowe przy Oddziale „Cukrownia Werbkowice”
WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Lublinie
2. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
3. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach
3. Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
4. Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Werbkowicach
5. Stowarzyszenie Integracyjno Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych
„SIRON’’ w Biłgoraju

Patronat medialny

PROGRAM MINUTOWY

9:30
10:00
10:30-11.00
10:50
11:00
11:05
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11:30
11:40
11:50
12:00

12:15
12:25
12:35
12:45
12:55
13:10

13:30
14:00

przyjazd uczestników, przyjmowanie zgłoszeń

uroczyste otwarcie, wystąpienia okolicznościowe

biegi dla dzieci, rocz. 2012 i młodszych

400m osób z niepełnosprawnością intelektualną
400m dziewcząt, rocz. 2007 i młodszych

400m chłopców , rocz. 2007 i młodszych
800m dziewcząt, rocz. 2006-2005
800m chłopców, rocz. 2006-2005

1600m dziewcząt, rocz. 2004-2003
1600m chłopców, rocz. 2004-2003

800m kobiet pracowników cukrowni oraz plantatorów buraka
cukrowego
1600m mężczyzn pracowników cukrowni oraz plantatorów buraka
cukrowego
1600m dziewcząt, rocz. 2002-2001
1600m chłopców, rocz. 2002-2001

1600m dziewcząt, rocz. 2000-1999
1600m chłopców, rocz. 2000-1999

1600m samorządowców, prezesów, dyrektorów firm, nauczycieli,
służb mundurowych
1600m osób z niepełnosprawnością na wózkach - tetraplegia kobiet, mężczyzn
3200m osób z niepełnosprawnością na wózkach - paraplegia
kobiet, mężczyzn
5000m bieg główny kobiet i mężczyzn
1600m bieg główny osób z niepełnosprawnścią
Dekoracje, zakończenie imprezy biegowej

III. TERMIN I MIEJSCE
1. XXIV Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny odbędzie się w dniu 29 kwietnia
2018 roku (niedziela) w Werbkowicach, powiat hrubieszowski, województwo
lubelskie.
2. Otwarcie o godzinie 10:00 przy Hali Sportowej w Werbkowicach, ul. Mickiewicza
3. Poszczególne biegi będą przebiegały zgodnie z programem minutowym od
godziny 10:30.
4. Start i meta przy Hali Sportowej, ul. Mickiewicza.
5. Bieg główny kobiet i mężczyzn rozpocznie się około godziny 13:30.
6. Trasa biegów przebiegała będzie ulicami Werbkowic (nawierzchnia asfaltowa).

IV. UCZESTNICTWO
1. W biegach startować mogą wszyscy chętni: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnością na wózkach, dzieci, młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni oraz
pracownicy cukrowni, prezesi, dyrektorzy, parlamentarzyści, służby mundurowe
i plantatorzy buraka cukrowego.
2. Dzieci i młodzież – listy zbiorowe z podpisem lekarza. Dopuszcza się także indywidualne zgłoszenia za pozwoleniem rodziców, opiekunów prawnych.
3. W biegu głównym startują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.
V. KATEGORIE WIEKOWE – DYSTANS
10.30-11.00 - 50 m - rocznik 2015
- 50 m - rocznik 2014
biegi rozgrywane na boisku
- 100 m - rocznik 2013
piłkarskim Orlik
- 100 m - rocznik 2012
10.50 - 400 m - osób z niepełnosprawnością intelektualną
11.00 - 400 m - dziewcząt, rocznik 2007 i młodszych
11.05 - 400 m - chłopców, rocznik 2007 i młodszych
11.10 - 800 m - dziewcząt, rocznik 2006-2005
11.20 - 800 m - chłopców, rocznik 2006-2005
11.30 - 1600 m - dziewcząt, rocznik 2004-2003
11.40 - 1600 m - chłopców, rocznik 2004-2003
11.50 - 800 m - kobiet pracowników cukrowni i kobiet plantatorów buraka
cukrowego
12.00 - 1600 m - mężczyzn pracowników cukrowni i mężczyzn plantatorów
buraka cukrowego
12.15 - 1600 m - dziewcząt, rocznik 2002-2001
12.25 - 1600 m - chłopców, rocznik 2002-2001
12.35 - 1600 m - dziewcząt, rocznik 2000-1999

12.45 - 1600 m - chłopców, rocznik 2000-1999
12.55 - 1600 m - samorządowców, prezesów, dyrektorów firm, nauczycieli,
służb mundurowych
13.10 - 1600 m osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach
standardowych bez żadnych przeróbek, którymi poruszają się na co
dzień w kategorii tetraplegia kobiet, mężczyzn
- 3200 m - osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach
standardowych bez żadnych przeróbek, którymi poruszają się na co
dzień w kategorii: paraplegia kobiet, mężczyzn
13.30 - 5000 m - bieg główny kobiet i mężczyzn
- 1600 m - bieg główny osób z niepełnosprawnością

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 kwietnia 2018 roku przez formularz dostępny na stronie www.werbkowice.pl.
2. Zgłoszenia zbiorowe (szkół, klubów itp.) należy przesłać pocztą mailową na
adres: sebastianserafin@werbkowice.pl, osoba odpowiedzialna - Sebastian Serafin, tel. 846572080 w. 35 w dni robocze w godz. 7.30-15.30, zgodnie z załącznikami.
3. Organizatorzy będą przyjmowali zgłoszenia do biegów oraz startowe w dniu zawodów w biurze zawodów na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach do godziny 10:00.
4. Każdy zawodnik musi posiadać kartę startową zgodną z załącznikiem nr 2 do
regulaminu. Kartę wypełniamy drukowanymi literami.

VII. KLASYFIKACJA I KATEGORIE WIEKOWE W BIEGU GŁÓWNYM
1. Klasyfikacja kobiet bez podziału na kategorie wiekowe.
2. Klasyfikacja generalna mężczyzn.
3. Klasyfikacja wiekowa mężczyzn w biegu głównym: 16-19 lat; 20-29 lat;
30-39 lat; 40-49 lat; 50-59 lat; 60 lat i starsi.

VIII. PUNKTACJA
1. Punktacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem Biegów Grand-Prix Polski Środkowo-Wschodniej w Biegach Ulicznych i Przełajowych na 2018 rok.
2. Do punktacji niezaliczani są zawodnicy zagraniczni i nie przydzielamy im punktów.

IX. NAGRODY
1. Za miejsce I-VI w klasyfikacji kobiet w biegu głównym nagrody pieniężne w wysokości: 600 zł, 400 zł, 300 zł, 100 zł, 100 zł, 100 zł, ufundowane przez Radę i
Wójta Gminy Werbkowice, ponadto medale pamiątkowe, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.

2. Za miejsce I-VI w klasyfikacji mężczyzn w biegu głównym nagrody pieniężne w
wysokości: 600 zł, 400 zł, 300 zł, 100 zł, 100 zł, 100 zł, ufundowane przez Prezesa
Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, ponadto medale pamiątkowe,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
3. Za I miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu głównym mężczyzn, nagroda pieniężna w wysokości 100 zł, puchar oraz pamiątkowy dyplom.
4. Za miejsce I na każdym dystansie puchar, medal oraz pamiątkowy dyplom.
5. Za miejsce II-III na każdym dystansie medal oraz pamiątkowy dyplom.
6. Każdy startujący zawodnik otrzyma gorący posiłek.

X. BIURO ZAWODÓW – SEKRETARIAT
Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów 29 kwietnia 2018 roku (niedziela)
od godziny 7:30 na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Mickiewicza.

XI. UWAGI KOŃCOWE
1. W sprawach spornych nieujętych w regulaminie, decyduje sędzia zawodów oraz
organizator.
2. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.
3. W biegu głównym i w biegu dla pracowników cukrowni, samorządowców, dyrektorów i prezesów firm, nauczycieli, służb mundurowych pobierana będzie
opłata startowa w wysokości 10 zł.
4. W biegach dla dzieci i młodzieży nie pobieramy opłaty startowej.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany wysokości nagród pieniężnych.
6. Dekoracja zwycięzców biegów dla dzieci i młodzieży nastąpi bezpośrednio po
zakończonym biegu.
7. Dekoracja w biegu głównym, pracowników cukrowni oraz parlamentarzystów,
starostów, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i prezesów firm, nastąpi po zakończeniu wszystkich biegów.
8. Obsługę sędziowską zabezpiecza Okręgowe Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki
w Zamościu.
9. Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
1. Wyrażam zgodę na publikację przez organizatorów list znajdujacych się na stronie internetowej oraz fotografii i wideo mojego dziecka.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby organizacji biegu.
3. Oświadczam, że zgłoszony uczestnik posiada dobry stan zdrowia i nie ma przeciwskazań medycznych do wzięcia udzału w imprezie biegowej.

