
R E G U L A M I N
XIV BIEGU SOBIBORSKIEGO

Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze
na trasie 14,500 km SOBIBÓR – WŁODAWA

13 październik 2013 r.

1. Cel:

- upamiętnienie ofiar Holokaustu
- edukacja historyczna
- popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy ruchu
- promocja walorów turystycznych i przyrodniczych Włodawy i okolic
- podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji.

2. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4 
tel./fax 082/ 5722 - 584, www.mosir.wlodawa.eu , adres e-mail:mosir.wlodawa@gmail.com

3. Termin i miejsce: 

13 października 2013 r. o godz. 12.00 start w Sobiborze przy Pomniku Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego 
Obozu Zagłady - wyjazd na start z Włodawy ul. Rynek obok Czworoboku (biuro zawodów) o godz. 10.30.

biegi szkolne odbędą się przy ul. Rynek wokół Czworoboku

4. Uczestnictwo:

- zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie lub złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia 
pozwalającym na udział w biegu

- w biegach dla dzieci mogą brać udział przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjaliści, których 
rodzice lub prawni opiekunowie osobiście zgłoszą swoje dzieci do biegu w biurze zawodów

- nauczyciele zobowiązani są do dostarczenia zbiorowych zgłoszeń uczestników, a w dniu biegu 
o przybycie z wypełnionymi kartami startowymi młodzieży,

- w biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 13 października 2013 roku ukończyli         
                     18 lat i którzy potwierdzą na piśmie, iż nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów              
                     długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia 13 października 2013 roku nie ukończyli 16 lat 
                     obowiązani są przedłożyć organizatorom zgodę rodziców lub prawnych opiekunów

- wszyscy zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność

- podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora 
przymocowane do koszulek z przodu, pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu.

5. Biuro zawodów i zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 07.10.2013 r. do godz. 15.00 na adres organizatora, 

MOSiR 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4, tel. 082/ 5722 -584, 

adres e-mail:mosir.wlodawa@gmail.com

(ułatwi nam to zabezpieczenie medali wszystkim uczestnikom biegu)

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rejestracji w dniu biegu.

Dnia 13.10.2013 r. Biuro Zawodów czynne od godz. 8.00 Włodawa ul. Rynek obok Czworoboku

mailto:mosir.wlodawa@gmail.com


6. Opis trasy: 

Bieg Główny na trasie 14,500 km: start w Sobiborze przy Tablcy Pamięci Ofiar Hitlerowskiego Obozu Zagłady drogą 
powiatową   nr  1727 L - 4,5 km. do skrzyżowania ze ścieżką rowerową  w Kolonii Żłobek następnie ścieżką rowerową 
przez las po drodze piaszczystej do miejscowości Tarasiuki, z Tarasiuk drogą gruntową do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką 816 i dalej tą drogą przez Orchówek do Włodawy. 

7. Kategorie:

BIEG GŁÓWNY 
OPEN Kobiet, OPEN Mężczyzn

niepełnosprawni na wózkach zwykłych ( mężczyzn i kobiet) drogą asfaltową – 6,500 km

BIEGI SZKOLNE

* kategorie dzieci i młodzieży (oddzielne dla dziewcząt i chłopców) – ul. Rynek wokół Czworoboku

Nr 
biegu dziewczęta dystans w 

metrach
Nr 

biegu chłopcy Dystans w 
metrach

1 Przedszkolaki 50 2 Przedszkolaki 50

3 Kl. I-II 250 4 Kl. I-II 250

5 Kl. III – IV 400 6 Kl. III – IV 400

7 Kl. V – VI 800 8 Kl. V – VI 800

9 Gimnazjaliści 800 10 Gimnazjaliści 1000

11 Szkoły średnie 800 12 Szkoły średnie 1600

8. Program:

 10.20 - otwarcie zawodów ulica Rynek obok Czworoboku

 10.30 – 12.30 biegi dzieci i młodzieży

 10.30 - WYJAZD STARTUJĄCYCH W BIEGU GŁÓWNYM DO SOBIBORU NA 

 MIEJSCE STARTU.

 12.00 - start w Sobiborze Biegu Głównego

 12.40 – przewidywane przybycie pierwszego zawodnika

 14.00 - wręczenie nagród

 14.30 – zakończenie

9. Klasyfikacja, nagrody i wyniki:

- w kategorii dzieci i młodzieży
       - w biegach przedszkolnych nie prowadzi się pomiaru czasu
       - prowadzone będą osobne klasyfikacje na każdym z rozgrywanych dystansów



       - za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy
       - wszystkim uczestnikom w biegach szkolnych przewidziany jest pamiątkowy medal za uczestnictwo

- w biegu głównym
       - prowadzona będzie jedynie klasyfikacja generalna kobiet, mężczyzn i niepełnosprawnych na wózkach zwykłych.
       - za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii generalnej przewidziane są puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe
       - nagrody w kategoriach generalnych i wyróżnienia nie dublują się
       

       - wszyscy zawodnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal za uczestnictwo

       - wszystkim startującym nie zabraknie wody mineralnej i posiłku regeneracyjnego

11. Postanowienia końcowe.

- Bieg Główny odbywa się połową jezdni przy ograniczonym ruchu ulicznym, kolumnę biegaczy zawodników 
zabezpieczają radiowozy policyjne
- przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacja regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb Biegu i Organizatora
- organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu
- ewentualne protesty będą rozpatrywane po wpłaceniu wadium w wysokości 50 zł
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian, które zostaną 
podane do wiadomości najpóźniej w dniu zawodów.


