
BIEGI ULICAMI LUBLINA 

 

BIEG VIP-ów, BIEG STUDENTÓW, BIEGI MŁODZIEŻOWE, BIEG 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

trasa – ulicami Lublina, dystans  ok. 2 km 

 start – pl. Łokietka (ul. Królewska, ul. Kard. St. Wyszyńskiego, ul. Zamojska, Stary most 
na Bystrzycy, Rondo Lubelski Lipiec 80 i Aleje Zygmuntowskie) 

 meta – al. Zygmuntowskie 5, przy stadionie MOSiR Lublin (Motor),  
 biegi będą rozegrane przy zamkniętym ruchu drogowym 
 trasa będzie zabezpieczona przez policję, służbę porządkową organizatora, pogotowie 

ratunkowe 

program 

 godz. 8:30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki 
 godz. 8:45 – start biegu Vip-ów Sponsorowanego, opłata startowa 50 zł 
 godz. 8:55 – start biegu studentów (K + M)  
 start biegu młodzieżowego - kategorie: 

 godz. 9:10 – I bieg – chłopcy szkoły ponadgimnazjalne 
 godz. 9:20 – II bieg – dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne 
 godz. 9:35 – III bieg – chłopcy gimnazjum 
 godz. 9:45 – IV bieg – dziewczęta gimnazjum 
 godz. 10:00 – V bieg – chłopcy szkoły podstawowe, klasy 4-6 
 godz. 10:10 – VI bieg – dziewczęta szkoły podstawowe, klasy 4-6 

zgłoszenia 

 bieg studentów – prawo startu mają studenci uczelni wyższych. Zawodnicy zobowiązani 
są posiadać ważną legitymację studencką.  

 biegi młodzieżowe – prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół średnich. Startujący zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie za co 
odpowiedzialność ponoszą zgłaszający (szkoły, rodzice, opiekunowie). 

 zgłoszenia zbiorowe (w formie pisemnej z podziałem na kategorie) oraz indywidualne 
przyjmowane będą w biurze zawodów od 4 do 31 maja 2016 r.  

Zgłoszenia przyjmujemy pisemnie – e-mail, fax lub osobiście w biurze biegu. 

Nie będą przyjmowane zgłoszenia w dniu zawodów! 

nagrody 

Dla studentów przewidziano nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach K i M. 
Dla młodzieży przewidziane są nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-7 w poszczególnych 
kategoriach. 
Wręczanie nagród sukcesywnie, po zakończeniu biegu w poszczególnych kategoriach. 

 

BIEG NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

trasa – ulicami Lublina, dystans  ok. 2 km 

 start – pl. Łokietka (ul. Królewska, ul. Kard. St. Wyszyńskiego, ul. Zamojska, Stary 
most na Bystrzycy, Rondo Lubelski Lipiec 80 i Aleje Zygmuntowskie) 

 meta – al. Zygmuntowskie 5, przy stadionie MOSiR Lublin (Motor),  
 bieg będzie rozegrany przy zamkniętym ruchu drogowym 
 trasa będzie zabezpieczona przez policję, służbę porządkową organizatora i 

pogotowie ratunkowe 

 

start – godz. 10:25 

zgłoszenia – zapisy przyjmowane są w biurze zawodów od 4 do 31 maja 2016 r. Nie 

będą przyjmowane zgłoszenia w dniu zawodów! 

nagrody – za zajęcie miejsc 1-3 w kategorii K i M przewidziane są nagrody pieniężne. 

 

Regulamin imprezy >>> 

 

http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/files/pages/file/bieg%20m%C5%82odzie%C5%BCowy%202016-regulamin.pdf

