
 

II BIEG ŁAZARSKI  „ARENA 2010”  
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

Organizatorzy:                Rada Osiedla „Świętego Łazarza”,  Ognisko TKKF „Grunwald” 
                                         Klub Osiedlowy „Krąg” SM „Grunwald” 
     

Termin konkursu:          niedziela 30.05. 2010 r.  

   9:00 - Zbiórka zawodników i odbiór numerów  

 11:00 - Biegi dzieci 

 11:45 - Bieg nordic walking 

 12:00 - Bieg na łyżworolkach 

 12:20 - Bieg 2,5 km 

 13:00 - Bieg O Puchar Wolności 

Miejsce:                               Park Jana Kasprowicza w Poznaniu (mapa Poznania)  
 

Warunki uczestnictwa:   
 Zgłoszenia w dzień zawodów od godziny 9:00 do 11:00  

 Zawodnicy biegną na własną odpowiedzialność 

 W dzień zawodów należy odebrać numer startowy na podstawie, którego zawodnik zostanie 
sklasyfikowany 

 Wydawane numerów startowych od godziny 9:00 

 Numer startowy trzymają tylko osoby dopuszczone do biegu, które wniosły opłatę startową                   
w wysokości 10zł . Uwaga! Dzieci i młodzież do 16 roku życia zwolnione z opłaty startowej. 

 Bieg na łyżworolkach odbędzie się na dystansie – dzieci /1 km/, dorośli /4 km/ 

 Bieg nordic walking odbędzie się na dystansie 1,25 km 

 Biegi dzieci odbędą się na dystansach: 150 m (do 10 lat), 500m (11-13lat), 900 m (14-16lat) 

 Bieg – dystans 2,5 km 

 Bieg o Puchar Wolności /5 km/ 

Klasyfikacja i nagrody: 
 Klasyfikacje: klasyfikacja końcowa mężczyzn i klasyfikacja końcowa kobiet w biegach głównych 

 Dla każdego Uczestnika (wszystkich biegów) przewidziany jest pamiątkowy medal!  

 Dla Zwycięzców biegów kobiet i mężczyzn nagrody w postaci medali i pucharów (1,2,3,) 
 

Postanowienia końcowe 

 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

 Wszystkim uczestnikom II Biegu Łazarskiego Organizatorzy zapewniają: 
- Wodę mineralną (niegazowaną) 
- Szatnię i przechowanie rzeczy, które zostaną wydane na podstawie numerów startowych.    
  (Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy w przypadku zagubienia numeru startowego)  
  Uwaga! W wypadku zagubienia numeru należy poczekać aż wszyscy uczestnicy odbiorą swoje rzeczy. 

 Wszelkie kwestie sporne ), rozpatrzymy po zakończeniu ostatniego biegu. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu. 
 

 

Organizatorzy II Biegu Łazarskiego ARENA 2010 o ,,Puchar Wolności’’ 

Poznań, dnia 25 maja 2010 r.  

http://maps.google.pl/maps?hl=pl&q=park%20im%20kasprowicza

