
 

 

25. MIĘDZYNARODOWY BIEG SOLIDARNOŚCI 

„LUBELSKI LIPIEC 1980” 

3 czerwca 2017 r. 

 

 

ORGANIZATORZY 

       Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”  

 

CEL IMPREZY 

 popularyzacja biegów masowych jako ogólnodostępnej formy rekreacji, 

 upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych, 

 upamiętnienie rocznicy strajków Lubelskiego Lipca 1980 i powstania  NSZZ 
„Solidarność”, 

 promocja Lublina i Lubelszczyzny. 

 

BIEGI DZIECIĘCE – PARK LUDOWY (bez pomiaru czasu) 

 

BIEG KRASNALI 

Zapisy – w biurze zawodów od 29 maja 2017 do 2 czerwca 2017 r. oraz w dniu zawodów 

od godz. 9:30 
 
Krasnal niepełnosprawny      start godz. 10:15  
Bobas -  rocznik 2013 i młodsi dystans - 150 m  start godz. 10:25 
Śpioch -  rocznik 2012 -  dystans 200 m  start godz. 10:35 
Skrzat -    rocznik 2011 -   dystans 250 m  start godz. 10:45 
Krasnal -   rocznik 2010 -  dystans 300 m  start godz. 10:55 

 

miejsce – Park Ludowy 

nawierzchnia łąkowa 

nagrody – za zajęcie miejsc 1-5 w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe. 

Wręczenie nagród sukcesywnie, po zakończeniu biegów. 
Uwaga, dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej. Opiekun bierze odpowiedzialność za 
stan zdrowia zawodnika. 

 

BIEG MŁODZIKÓW 

zapisy – w biurze zawodów od 29 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 oraz w dniu zawodów 

od godz. 9:30. 

 godz. 11:10 – szkoły podstawowe, klasa I 

 godz. 11:25 – szkoły podstawowe, klasa II 

 godz. 11:40 – szkoły podstawowe, klasa III 



miejsce – Park Ludowy 

dystans – 350 m 

nawierzchnia łąkowa 

nagrody – za zajęcie miejsc 1-5 w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe. 

Uwaga, dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej. Opiekun bierze odpowiedzialność za 
stan zdrowia zawodnika. 

 

SZTAFETA RODZINNA z BOCIANEM 

zapisy – w biurze zawodów od 29 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 oraz w dniu zawodów 

od godz. 9:30. 
Limit drużyn rodzinnych – 10 drużyn 
 

Dystans łączny – 350 m  

POZYCJE STARTOWE SZTAFETY: 
I zmiana: MAMA dystans 100 m 
II zmiana: dziecko pierwsze 50 m 
III zmiana: dziecko drugie 50 m 
IV zmiana: TATA 150 m 

 

Start biegu 12:00. 

Uprawnieni do startu rodzice wraz z dwójką dzieci. Dzieci w przedziale wiekowym od 
rocznika 2005 do 2010 (szkoła podstawowa). 
 

nagrody – za zajęcie miejsc 1-3 puchary.  

 

BIURO ZAWODÓW BIEGÓW ULICZNYCH  

Czynne od 21 marca 2017 – 03 czerwca 2017 

Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność, 

Lublin ul. Królewska 3, pok. 32. 

tel.  81/ 5320811, fax. 81/ 5323301,  

e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl 

  

BIEGI DZIECIĘCE – PARK LUDOWY (bez pomiaru czasu)   

W dniu zawodów, 3 czerwca 2017 r., biuro czynne od godz. 9:00.  

BIURO ZAWODÓW zorganizowane na Targach Lublin S.A., wejście od 

ul. J. Piłsudskiego, hala wystawiennicza przylegająca do alei 

kasztanowej Parku Ludowego.   

 
Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal, wodę 
mineralną. 

         

INFORMACJE DODATKOWE 

 dokonując zgłoszenia zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 
osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na 
wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych 
imprezy. 

mailto:bieg.lublin@solidarnosc.org.pl


 protesty dot. wyników w formie pisemnej przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 
minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane przez Sędziego Głównego. 
Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. 

 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji  
w interpretacji zapisów regulaminowych. 

 
Pełne wyniki zostaną opublikowane w Internecie na stronie: 

www.solidarnosc.org.pl/lublin 
oraz www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl  

 

http://www.solidarnosc.org.pl/lublin
http://www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl/

