
 
  

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA LUBLINA 

ORAZ MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW 
W CHODZIE SPORTOWYM 

 
 
 

Regulamin zawodów 
 
1. Nazwa imprezy:         Międzynarodowe Mistrzostwa Lublina w Chodzie Sportowym 

Mistrzostwa Polski Weteranów w Chodzie Sportowym 

2. Data i miejsce imprezy: 17.09.2016r, Lublin, Polska  

3. Organizator:  
 

Klub Uczelniany  
Akademickiego Związku Sportowego  
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
ul. Mariana Langiewicza 22, 20-032 Lublin 
 
Urząd Miasta Lublin 
 
4. Propozycja programu:  
 
13.00 – Uroczyste otwarcie Zawodów  
13.15 – 1 km chód sportowy dla dzieci (ur. 2002 i młodsi)  
14.00 – 3 km chód sportowy dla wszystkich (kat. AMATOR) 
15.00 – 10 km chód sportowy  

 Międzynarodowe Mistrzostwa Lublina (kat. PRO) 
 Mistrzostwa Polski Weteranów (kat. WETERAN) 

17.15 – Dekoracja zwycięzców 
17.30 – Zakończenie imprezy  



 
5. Biuro zawodów:  
 
W dniu 16.09.2016r w Biurze AZS UMCS , ul. Langiewicza 22, Lublin , w godzinach 18.00 – 20.00  
W dniu 17.09.2016 w miejscu imprezy, ul. Aleje Racławickie, Ogród Saski w Lublinie, w okolicach 
linii startu, godz. 10.30 – 15.00  
 
6. Trasa:  
 
Atestowana przez PZLA pętla wyznaczona alejkami Ogrodu Saskiego w Lublinie.  
 
7. Noclegi:  
 
Hotel HUZAR 

Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin 
 
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych . 
Rezerwację e-mail: m.wach@azs.umcs.pl 
 

8. Szatnie/ toalety  
 
Organizator zapewnia szatnię damską i męską (namioty) oraz toalety.  
 
9. Ubezpieczenie:  
 
Organizator zapewnia ubezpieczenie imprezy.  
 
10. Opłaty startowe:  
 
Dzieci oraz Weterani: bezpłatnie 
pozostali: 50 zł/osoba  
 
11. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:  
 
 Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do dnia 14 września 2015 r. przez stronę 
internetową: http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/lista.php?LP_impr=99 
 

Płatności związane z uczestnictwem dokonywane są na konto nr: 
 54 1140 1094 0000 5556 3300 1047 
W tytule proszę podać Nazwisko i imię oraz PESEL zawodnika. 
(istnienie możliwość płatności gotówkowej w biurze zawodów) 

12. Zasady uczestnictwa:  
 

 Konkurencje: 1  km, 3 km i 10 km  
 10 km chód dla Weteranów i Zawodników (wymagana licencja klubowa i aktualne 

badania lekarskie). 
 3 km chód dla wszystkich – rekreacyjny dystans 3 km, (wymagane oświadczenie o 

braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie). 



 1 km chód dla dzieci – 13 lat i młodsi, (Wymagana pisemna zgoda opiekuna na udział 
w imprezie sportowej oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
udziału w zawodach).  

 Numery startowe zapewnia organizator imprezy. 
 
12. Nagrody:  

Pamiątkowe dyplomy dla dzieci  
Puchary za miejsce I w konkurencji 3 km (AMATOR K i M)  
  Puchary za miejsce I-III w konkurencji 10 km (PRO K i M) 
  Puchary za miejsce I-III w konkurencji 10 km (WETERAN K i M) 
  nagrody finansowe za miejsca I – VI w konkurencji 10 km (K i M) 

 I miejsce    – 1000 zł 

 II miejsce   – 700 zł 

 III miejsce  – 400 zł 

 IV miejsce  – 300 zł 

 V miejsce   – 200 zł 

 VI miejsce  – 100 zł 
  

13. Bezpieczeństwo:  
 
Ze względu na miejsce imprezy (centrum miasta) uczestnicy imprezy zobowiązani są do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscu imprezy oraz poruszania się 
wyłącznie na wyznaczonej i zabezpieczonej trasie zawodów.  
 
14. Zawody rozgrywane zgodnie z regulaminem PZLA i EAA.  

15. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.azs.umcs.pl 

16. Organizator zastrzega możliwość zmiany w programie zawodów oraz wysokości nagród 
finansowych uzależnionych od zaangażowania sponsorskiego. 

17. Kontakt:  
 
Michał Wach – tel. 608 346 916; e-mail: m.wach@azs.umcs.pl 

Wojciech Gałat – tel. 781 469 072; e-mail: w.galat@azs.umcs.pl 
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