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Honorowy Patronat  

Prezydenta Miasta Biała Podlaska 
 

 

 

R E G U L A M I N 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych 
Biała Podlaska, 8 października 2022 r. 

 

I.  Cel 
- popularyzacja biegów przełajowych w województwie lubelskim 

- wyłonienie mistrzów makroregionu Lubelskie- Podlaskie w kategorii młodzików  

- wstępna selekcja do dalszego szkolenia klubowego 

 

II.  Organizator 
-  Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Lublinie 

-  Lubelska Unia Sportu w Lublinie 

-  Miasto Biała Podlaska 

-  MKS Żak Biała Podlaska 

Zawody współfinansowane ze środków PZLA i PKN ORLEN 

 

III. Termin i miejsce 
8 października 2022 r. godz. 13.00 /sobota/ Biała Podlaska ul. Warszawska 12  
(wejście do parku od strony parkingu przy ul. Warszawskiej 14 – wysoki budynek Delegatury Urzędu 

Wojewódzkiego -  w związku z rewitalizacją nie ma możliwości wjazdu do Parku Radziwiłłowskiego 
pojazdami) 

IV.  Zasady uczestnictwa 
W zawodach prawo startu mają zawodnicy bez ograniczeń ilościowych posiadający licencje PZLA, 

aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie, za które odpowiedzialność ponoszą zgłaszające 

kluby. 

Dzieci za pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych zgodnie z regulaminem Biegu Orląt. 

 

V.  Program minutowy 

Bieg Orląt:  

 

 

 godz. 12.30 

       
       

 

1 421m 
- dzieci, dziewczęta i chłopcy wyłącznie rocz. 2013 
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MMM 

 

Weryfikacja zgłoszeń w godz. 1145 -1245 

13.00 Otwarcie MMM – w pobliżu miejsca startu i mety 

13.15 1,5 km młodziczki rocz.07-08 1x0,5 km+1x1 km 

13.30 2,5 km młodziczki rocz.07-08 1x0,5 km+2x1 km 

13.45 2 km młodzicy rocz.07-08 2x1 km 

14.00 3 km młodzicy rocz.07-08 3x1 km 

14.20 zakończenie zawodów 

 
VI. Dekoracje   
- po zakończeniu konkurencji biegowych. 

 

VII.  Zgłoszenia 
- przez Starter PZLA od dnia 28 września do 6 października 2022r. do godz. 15.00  

- telefon kontaktowy: Janusz Wilczek 0503 147 533, 

 

VIII.  Punktacja 
-  w relacji klubów i województw zgodnie z SSM na 2022 r. 
 

IX. Nagrody  
 - indywidualnie:    miejsca I - III  medale, miejsca  I –VI dyplomy, 

 - klubowo:            miejsca I - VI puchary, 

-  województwa puchary. 

 

XI. Zasady finansowania 
Impreza finansowana ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego, Lubelskiej Unii Sportu, LOZLA oraz środków budżetu Miasta Biała Podlaska, 

- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,  

- koszty uczestnictwa pokrywają jednostki delegujące.  
 

XII. Postanowienia końcowe 
- wyżywienie – obiady dnia /ok. 21,00zł/ - rekomendujemy: 

Fabryka Smaku, Pl. Wolności 4, tel: 885 906 905, 502 527 627 do konsumpcji w miejscu, 

 a dla cateringu – 691 088 878 (wymagane kilkudniowe wcześniejsze zamówienie). 

- za ubezpieczenia od NWW odpowiedzialne kluby zgłaszające zawodników  

- zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 

- interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatora 

- zawody wpisane są do kalendarza PZLA. 

 

    Organizatorzy 

 

 

  

tel:885

