
                

                                             
               

REGULAMIN 
OGÓLNOPOLSKICH MASOWYCH BIEGÓW 

PRZEŁAJOWYCH ZRZESZENIA  LZS 
POD  HONOROWYM PATRONATEM WICEPREZESA RADY MINISTRÓW 

Waldemara Pawlaka 
I.  CEL 

o Popularyzacja biegów przełajowych w środowisku wiejskim wśród dzieci,  
młodzieży i dorosłych  

o Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników oraz klubów Zrzeszenia LZS 
o Promocja aktywności fizycznej 
o Poznawanie walorów krajoznawczo-turystycznych kraju. 

 
II. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY   

o Ministerstwo Sportu i Turystyki 
o Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o Krajowe Zrzeszenie LZS    
o Warmińsko – Mazurskie Zrzeszenie LZS 
o Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
o Gmina Ełk 
o Starostwo Powiatowe w Ełku 
o Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku 
o Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pojezierze Ełckie”. 

       
III. TERMIN I MIEJSCE 

Biegi odbędą się w dniach  9-11 października 2009 r.  nad Jeziorem Żabie Oczko  koło Nowej Wsi 
Ełckiej (około 1 km od Miasta  Ełku, na trasie Ełk - Nowa Wieś Ełcka),  gmina Ełk woj. warmińsko-
mazurskie.  
 
IV. PROGRAM ZAWODÓW  
 
09.10.2009 r.   weryfikacja od godziny 16.00  
10.10.2009 r.   godz.   10.30 zbiórka uczestników do otwarcia 

  godz.  10.45 uroczyste otwarcie 
  godz.  11.00 rozpoczęcie zawodów 
  godz.  14.00 ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów  
 

           dziewczęta / kobiety   chłopcy / mężczyźni  

 

godz.  dystans rocznik   godz.   dystans rocznik 

11.00  500 m  1999 i młodsi(SP) 11.10  500 m  1999 i młodsi(SP) 
11.15  800 m  1998-97(SP)  11.25  800  m 1998-97(SP) 
11.40  1000m 1996(I kl. Gim) 11.55  1500m 1996 (I kl. Gim) 
12.10  1500m 1995-94(mł.)  12.25  2000m 1995-94(mł.) 
12.40  2000m 1993-1992(j. mł) 12.55  3000m 1993-1992 (j. mł) 
13.10  4000m 1991 (jun. i starsi) 13.25  5000m 1991 (jun. i starsi)  
Bieg VIP (open) - 500m - 11.30 
 



UCZESTNICTWO 
W biegach prawo startu mają członkowie LZS, którzy posiadają legitymację LZS z opłaconymi 
składkami za 2009 r., posiadający aktualne badania lekarskie oraz zaproszeni zawodnicy zza granicy, 
którzy posiadają aktualne badania lekarskie oraz dowód tożsamości. W biegu VIP-ów prawo startu 
mają zaproszeni przez organizatora parlamentarzyści, samorządowcy, dziennikarze, prezesi, dyrektorzy, 
sponsorzy, biznesmeni, animatorzy sportu i trenerzy. 
ZASADY FINANSOWANIA 

Organizatorzy zabezpieczają pełne wyżywienie dla uczestników biegów, natomiast koszt noclegu w 
wysokości 20 zł od osoby pokrywają zainteresowane LKS / WZ LZS.  
 
Od organizatorów każdy zweryfikowany uczestnik otrzymuje: 

o zakwaterowanie i pełne wyżywienie (od kolacji 09.10.2009 do śniadania 11.10.2009) 
o prawo ubiegania się o nagrody regulaminowe oraz pamiątkową koszulkę i znaczek. 

ZGŁOSZENIA 

Wojewódzkie Zrzeszenia LZS, Ludowe Kluby Sportowe, zgłoszenia imienne obowiązkowo dokonują 
poprzez system zgłoszeń elektronicznych na stronie: http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia/ w 
terminie nie przekraczającym do dnia 29 września 2009r. oraz ilościowe (dziewczęta, kobiety, chłopcy, 
mężczyźni, opiekunowie, klub, województwo) należy nadesłać do 30 września 2009r.  do Warmińsko-
Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie, e-mail: wmz@lzs.olsztyn.pl lub faxem 089/533 14 89. 
W zgłoszeniu prosimy podać ilość dni pobytu. 
(Uwaga – dla osób zgłoszonych po  29 września 2009r., zakwaterowanie i wyżywienie będzie odpłatne 
– 65 zł od uczestnika /osobodzień). 
 
PUNKTACJA 

Punktacja końcowa będzie prowadzona w relacji klubów Z LZS, szkół ponadgimnazjalnych  
i województw. 
Do punktacji generalnej brane będą jedynie wyniki w kategorii wiekowej: młodzik i starsi - według 
klucza: 
 
I miejsce     –  16 pkt   VII miejsce     – 7 pkt 
II miejsce  –  14 pkt   VIII miejsce    – 6 pkt 
III miejsce  –  13 pkt   IX  miejsce     – 5 pkt 
IV miejsce  –  11 pkt   X miejsce       – 3 pkt 
 V  miejsce –  10 pkt   XI miejsce      – 2 pkt 
VI miejsce  –    9 pkt   XII – XX miejsce  – 1 pkt                                      
 
NAGRODY 

Indywidualne 
Za miejsca I - III zwycięzcy otrzymają medale oraz nagrody rzeczowe.  
W punktacji zespołowej klubów  LZS, szkół i województw za miejsca I – VI  puchary. 
 

UWAGI KOŃCOWE 
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA. 
2. Wszyscy uczestnicy obowiązani są posiadać ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków 
3. Ewentualne protesty będą rozpatrywane przez Komisję Odwoławczą powołaną na czas zawodów  po 
opłaceniu kaucji 200 zł. W przypadku nie uznania protestu kaucja przepada na rzecz  organizatorów. 
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczony sprzęt i rzeczy zagubione, ubezpieczenie 
zawodników i osób im towarzyszących należy do uczestników. 
5. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator 

 Organizatorzy                                                                             
 
 

 



 
Program 

OGÓLNOPOLSKICH  MASOWYCH  BIEGÓW  PRZEŁAJOWYCH 
ZRZESZENIA LZS 

 
Gmina Ełk  9-11  października 2009 r. 

 
Piątek 9 października  2009 r. 

 
16.00  – 20.00  - przyjmowanie ekip i weryfikacja w biurze zawodów – Ośrodek Wspierania Inicjatyw 
Transgranicznych w Ełku. ul. Sikorskiego 5A ( obok basenu) 
17.00  – 19.00    zwiedzanie  Ełku z przewodnikiem 
19.00  – 20.00    kolacja  
 

Sobota 10 października 2009 r. 
 

5.00-9.00 - wędkowanie lub grzybobranie dla chętnych  
8.00-9.00             śniadanie  
10.30                   zbiórka uczestników do otwarcia 
10.45                   uroczyste otwarcie 
11.00                   rozpoczęcie zawodów 

 

dziewczęta / kobiety   chłopcy / mężczyźni 

 
11.00  600 m  1999 i młodsi(SP) 11.10  600m     1999 i młodsi(SP) 
11.15  800 m  1998-97(SP)  11.25  800m     1998-97(SP) 
11.40  1000m 1996(I kl. Gim) 11.55  1500m    1996 (I kl. Gim) 
12.10  1500m 1995-94(mł.)  12.25  2000m    1995-94(mł.) 
12.40  2000m 1993-1992(j. mł) 12.55  3000m    1993-1992 (j. mł) 
13.10  4000m 1991 i starsi  13.25  5000m    1991 i starsi  
       

Bieg VIP (open) - 500m - 11.30 
             

14.00                 ogłoszenie wyników,  wręczenie pucharów  
13.00 - 15.30   obiad dla wszystkich uczestników 
17.00 - 19.00   zwiedzanie  Ełku z przewodnikiem 
19.00 - 20.00   kolacja  
 
 

Niedziela  11 października 2009 r. 
 

5.00-9.00        wędkowanie lub grzybobranie dla chętnych  
 
8.00 - 9.00        śniadanie  
11.00                 wyjazd uczestników  
 
 
 
 


