
 

 

I CITY TRAIL Bieg Niepodległości, Lublin – 11.11.2017, 11:11 

REGULAMIN klasyfikacji dodatkowej „Bieg Niepodległości” 

podczas 2. biegu cyklu Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2017/2018 

 
1. Cel zawodów: 

• upamiętnienie 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości; 

• popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów 

zdrowego trybu życia; 

• promowanie aktywności fizycznej na łonie natury; 

• umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej. 

 

2. Organizatorzy: 

• Stowarzyszenie Sport dla Każdego; 

• Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting 

 

3. Zasady uczestnictwa: 

• w dodatkowej klasyfikacji mogą zostać uwzględnieni wszyscy zawodnicy biorący udział w 2. biegu cyklu 

Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden w Lublinie, którzy w trakcie rejestracji na bieg wyrażą 

taką chęć i dokonają dodatkowej opłaty; 

• obowiązuje limit zgłoszeń do dodatkowej klasyfikacji w liczbie 400 zawodników, po wypełnieniu limitu 

będzie można zapisać się wyłącznie do biegu cyklu Grand Prix, bez udziału w dodatkowej klasyfikacji 

Biegu Niepodległości; 

• Wysokość opłaty za udział w dodatkowej klasyfikacji: 

o 10 zł – dla zawodników, którzy wyrażą taką chęć podczas zgłoszenia na 2. bieg cyklu Grand Prix CITY 

TRAIL z Nationale-Nederlanden (elektronicznie lub w dniu biegu) lub cały cykl z góry. Elektronicznego 

zgłoszenia można dokonać najpóźniej na 4 dni przed biegiem, czyli wtorek 07.11, godzina 23:59; 

o 15 zł – dla zawodników, którzy zdecydują się na dołączenie do klasyfikacji dopiero po dokonaniu 

elektronicznego zgłoszenia (wtedy dodatkową opłatę należy uiścić dopiero w dniu zawodów). 

 

4. Termin i miejsce: 

• 11 listopada, godzina 11:11, okolice Zalewu Zemborzyckiego; 

 

5. Klasyfikacja końcowa: 

• w klasyfikacji I CITY TRAIL Biegu Niepodległości zostaną uwzględnieni wszyscy zawodnicy, którzy 

wyrażą chęć udziału w niej oraz dokonają dodatkowej opłaty. 

• w biegu zostanie ustalona wyłącznie klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie 

wiekowe. 

 

6. Nagrody: 

• statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 5 najlepszych zawodników i zawodniczek; 

• każdy uczestnik biorący udział w klasyfikacji, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal. 

 

7. Postanowienia końcowe: 

• w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązuje regulamin cyklu Grand Prix CITY TRAIL z 

Nationale-Nederlanden 2017/2018 

 

Dyrektor zawodów 

Piotr Książkiewicz 


