
REGULAMIN „BITWY MIAST – SZTAFETA” 
 

I. ORGANIZATORZY 

 

1) Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu 

2) Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie 

3) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie    

 
 

II. CEL 

 

– upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu; 

– promocja zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu; 

– rozwijanie rywalizacji sportowej; 

– promocja miast i gmin: Międzyrzecz, Sulechów, Świebodzin. 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 

1) Sztafeta odbędzie się w dniu 10.06.2022 r. (piątek) na następujących obiektach: 

a) Stadion miejski w Sulechowie; 

b) Stadion Miejski w Międzyrzeczu; 

c) Stadion Miejski w Świebodzinie. 

2) Start sztafety: godzina 17:00. 

3) Meta sztafety: godzina 19:00. 

 

 

IV. UCZESTNICTWO 

 

1) W biegu prawo startu mają osoby pełnoletnie, które do dnia 10.06.2022 r. ukończą 18 lat  

i których stan zdrowia umożliwia udział w imprezie biegowej. Do sztafety mogą być 

dopuszczone także dzieci poniżej 18 roku życia pod warunkiem opieki rodzica/opiekuna 

prawnego.  

2) Rywalizacja sztafet odbędzie się na stadionach miejskich w Międzyrzeczu, Sulechowie i 

Świebodzinie. Na każdym z nich o tej samej porze tj. 10.06.2022 r. w godzinach 17:00 – 

19:00 mieszkańcy każdej z gmin wezmą udział w sztafecie wokół stadionu składającej się z 

400 metrowych okrążeń. 

3) Sztafeta odbywać się będzie na bieżni stadionu. Jednocześnie może startować 

nieograniczona liczba zawodników. Po uprzednim zgłoszeniu się u organizatora. Liczą się 

pełne pokonane okrążenia stadiony/bieżni. 

4) Zmiana uczestnika sztafety odbywać się będzie w momencie przekroczenia strefy zmian 

przez uczestnika kończącego okrążenie. 

5) Zwycięzcą sztafety zostanie miasto, którego mieszkańcy w  wyznaczonym czasie przebiegną 

największą liczbę okrążeń, przy czym okrążenie rozpoczęte przed końcem czasu zalicza się 

jako ukończone. 

6) Udział w sztafecie jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu i jednocześnie jest 

potwierdzeniem, że stan zdrowia zawodnika umożliwia jego udział w imprezie biegowej 
 
 
 

 



V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1) W przypadku złych warunków atmosferycznych wydarzenie może zostać odwołane. 

2) Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

3) Uczestnicy sztafety ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do stosowania się do 

poleceń służb porządkowych organizatora. 

4) Dane osobowe i wizerunek uczestników biegu będą wykorzystane przez organizatorów 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

5) Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane  

w materiałach reklamowych biegu ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp. ) 

6) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz dokonywanie zmian, które 

zostaną podane do wiadomości na stronach internetowych oraz w dniu zawodów. 

7) Uczestników obowiązuje ubiór sportowy oraz obuwie sportowe w czasie biegu. 

8) Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione przez jego uczestników. 

9) Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nie ujętych  

w regulaminie należy wyłącznie do organizatora. 
 
 
 



 


