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REGULAMIN 
Finału Centralnego  

XXVII Ogólnopolskich  Masowych  Biegów Przełajowych  
Zrzeszenia LZS  im. Wojciecha Świątka 

Wolbórz 2022 
 

Finał Centralny jest dofinansowany ze środków  
Ministerstwa Sportu i Turystyki 

 
               I. Cel  

 Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu 

 Popularyzacja biegów przełajowych 

 Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników oraz klubów Zrzeszenia LZS 

 Uczczenie pamięci wieloletniego działacza LZS woj. łódzkiego Wojciecha Świątka.   

 

  II. Organizatorzy  

•Krajowe Zrzeszenie LZS 

  Wojewódzkie Zrzeszenie LZS  Łodzi 

  

III. Współorganizatorzy 

 Urząd Marszałkowski w Łodzi  

 Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim 

 Urząd Miejski w Wolborzu   

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego                 

w Wolborzu. 

 

IV. Termin i miejsce   

1 października (sobota) 2022 r. Wolbórz  stadion TS Szczerbiec Wolbórz, ul. Sportowa  park 

przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Modrzewskiego 107. 

  

Program zawodów     

              1.10.2022 r.   godz. 9-10:30                                    Przyjazd ekip i odprawa techniczna,   

                         Wydawanie numerów startowych  

godz. 10.45         Zbiórka uczestników do otwarcia  

               godz. 11.00            Uroczyste otwarcie 

               godz. 11.15            Rozpoczęcie zawodów 
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 rocznik      dziewczęta   chłopcy   

 2012 i 

młodsi/sze   

    - 600 m   - 800 m   

 2011           - 600 m   - 1000 m   

 2010          - 800 m   - 1500 m   

 2009           - 1000 m   - 1500 m   

 2008 - 2007         - 1500 m   - 2000 m   

 2006 - 2005         - 2000 m   - 3000 m   

 2004 - 2003         - 3000 m   - 4000 m   

 2002 i 

starsi/sze   

    - 4000 m   - 5000 m   

  

               V. Uczestnictwo      

 

 W zawodach prawo startu posiadają osoby zrzeszone w klubach i sekcjach LA, 

Zrzeszenia LZS i SZS, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych bez 

przynależności klubowej którzy przedstawią nw.  dokumenty:   

- aktualne badania lekarskie;   

- dowód tożsamości lub legitymację szkolną;   

- zawodnicy niezrzeszeni do 18 lat zgodę rodziców lub opiekunów prawnych; 

- ubezpieczenie od następstw NW.  

 

              VI. Zgłoszenia  

Zgłoszenia elektroniczne według załączonego wzoru należy nadesłać w 

nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2022 r. na adres mailowy: 

andromeda@onet.pl  

                                                                     

               WZÓR   

 

 Dziewczęta/kobiety   Chłopcy/mężczyźni   

 Kategoria wiekowa   ………………………………  

 

Lp.   Nazwisko i imię   Rocznik   Klub   Gmina   Powiat   Województwo   

                   

   

 

 ……………………………………… 
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pieczątka i podpis jednostki delegującej, 

zawodnika, rodzica lub opiekuna 

prawnego   

 

Uwaga: w dniu zawodów nie będą przyjmowane  zgłoszenia i nie będzie 

można dokonywać korekt na listach startowych. Wszelkie zmiany osobowe 

dokonane bez zgody Kierownika Zawodów nie będą uwzględniane, a zawodnik 

lub zawodniczka zostanie zdyskwalifikowana. Do poszczególnych biegów 

można zgłosić dowolną ilość zawodników.   

 

           VII. Punktacja    

  

Punktacja końcowa będzie prowadzona w klasyfikacji klubów, gmin, powiatów 

województw.  Do punktacji będą brane wyniki zawodniczek i zawodników z każdego 

biegu – według klucza:   

I miejsce   - 45 pkt    VI miejsce    - 36 pkt   

II miejsce   - 42 pkt    VII miejsce    - 35 pkt   

III miejsce   - 40 pkt    VIII - XL miejsca   - wg  klucza   

IV miejsce   - 38 pkt    XL i dalsze miejsca   - 1 pkt   

V miejsce  -  37 pkt   

  

       VIII. Nagrody  

 za zajęcie I-III miejsca w każdym biegu – medale, nagrody rzeczowe (o 

wartości 150 zł                za I miejsce, 100 zł za II miejsce i 50 zł za III miejsce).    

 za zajęcie I-VI w punktacji województw, powiatów, gmin, klubów – puchary.   

 

 

IX. Zasady finansowania   

Organizator pokrywa koszty organizacyjne imprezy oraz nagród.   

Każdy uczestnik otrzyma: herbatę oraz posiłek regeneracyjny.   

Koszty dojazdu, wyżywienia i  ewentualnego zakwaterowania zawodniczek i 

zawodników oraz osób towarzyszących pokrywają jednostki delegujące.    

  

X. Postanowienia końcowe:   

  

 Zawody będą się odbywać zgodnie z obowiązującymi w terminie turnieju 

Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów  w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego. 

 Zawodnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC.   

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, 

kradzieży,  uszkodzenia   czy zgubienia sprzętu sportowego przez zawodników.    

 Organizator  zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych w 

niniejszym regulaminie.   

 Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, płatność na miejscu 

przez kierownika lub trenera.  
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XI. DANE OSOBOWE 
 

1.Administratorem danych osobowych uczestników, trenerów, członków drużyn i innego 

personelu jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Warszawie, ul. 

Seweryna Krzyżanowskiego 46 A, 01-220 warszawa (dalej: „LZS’’). 

2.Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez LZS danych osobowych można 

kierować na adres:  lzs@lzs.pl 

3.Dane osobowe (tj. imię i nazwisko, rocznik/kategoria wiekowa, nazwa klubu, 

województwo,  wynik, wizerunek) będą przetwarzane w celu: umożliwienia startu w  

Ogólnopolskich Igrzyskach Aktywna Wieś, przeprowadzenia i odbycia Igrzysk, 

informowania o przebiegu Igrzysk i wynikach zawodników na nich osiąganych, 

promowania Igrzysk w mediach, sprawozdawczości dotyczącej Igrzysk. 

4.Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 

prawnie uzasadniony interes LZS w postaci umożliwienia zorganizowania i promowania 

Igrzysk i działań LZS z tym   związanych, realizacji celów statutowych LZS, w szczególności 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promowania rozwoju 

sportu, rekreacji i wychowania fizycznego oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO – niezbędność do 

wykonania zadania (zorganizowania Igrzysk), realizowanego w interesie publicznym. 

5.LZS może ujawniać dane osobowe upoważnionym pracownikom/współpracownikom 

LZS, którzy w celu wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać dostęp do tych 

danych; pozostałym współorganizatorom; partnerom i sponsorom Igrzysk; 

przedstawicielom mediów relacjonującym przebieg Igrzysk; podmiotom świadczącym na 

rzecz LZS usługi, np. usługi hostingu, usługi informatyczne; dostawcy oprogramowania 

służącego do zgłaszania kandydatów oraz podmiotom, w tym organom i urzędom, które 

mogą żądać ujawnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa (odbiorcy 

danych). 

6.Dane  osobowe  będą  przechowywane do czasu zaistnienia podstawy do ich usunięcia. 

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: 

1) sprostowania w przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

2) usunięcia w przypadku gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przetwarzane,  

b) cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych i brak jest innej podstawy 

przetwarzania,  

c) wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest nadrzędnych 

prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, 

d) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

e) dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa,  

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy: 

a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

sprawdzić prawidłowość tych danych, 

b) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie wyraża Pani/Pan zgody na ich 

usunięcie, 

c) dane nie są już potrzebne dla LZS, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub 

dochodzenia roszczeń, 
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d) wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie LZS są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana 

sprzeciwu,  

4) przenoszenia danych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie zgody oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany,  

5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie 

odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony 

w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

8.Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

9.W przypadku jeśli Pani/Pana dane osobowe nie zostały podane przez Panią/Pana 

osobiście, oznacza to, że uzyskaliśmy je od klubu sportowego lub związku sportowego, 

do którego Pan/Pani przynależy. Podanie danych osobowych nie było wymogiem 

ustawowym, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Igrzyskach.  

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach 

trzecich. 

11.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Wizerunek. Wszyscy uczestnicy, trenerzy, członkowie drużyn i inny powiązany 

personel biorący udział w XXVII OGÓLNOPOLSKICH MASOWYCH BIEGACH  

PRZEŁAJOWYCH ZRZESZENIA LZS  wyrażają zgodę na rozpowszechnienie swojego 

wizerunku, utrwalonego w formie zdjęć lub relacji video, sporządzanych w trakcie 

zawodów, w tym np. w czasie udziału w zawodach, również w obecności innych 

uczestników. Zdjęcia i relacje video mogą  być dostępne w prasie, na stronach 

internetowych Organizatorów, branżowych stronach internetowych, kontach 

Organizatorów w mediach społecznościowych oraz                 w informatorach 

branżowych.   

 

KRAJOWE ZRZESZENIE  

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

PROGRAM 

                 FINAŁU CENTRALNEGO  XXVII OGÓLNOPOLSKICH MASOWYCH  

             BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH ZRZESZENIA LZS  

                           im. Wojciecha Świątka WOLBÓRZ 2022  

                                    1 października 2022 r.  Park ZS RCKU Wolbórz  

   

   

do godz. 900    Przyjazd ekip, weryfikacja, odbiór numerów startowych, 

zapoznanie się z trasą  

godz.     1045   Ustawienie ekip do otwarcia       

godz.     1100    UROCZYSTE OTWARCIE    

  godz.    1115     Rozpoczęcie zawodów według poszczególnych dystansów:   

godz.    1400     Wręczenie pucharów w klasyfikacji końcowej klubów, gmin, powiatów 

oraz województw.  Wręczenie, medali i nagród odbędzie się 20 minut po zakończonym 

biegu.    

 Lp.  Kobiety/Mężczyźni Rocznik:    Dystans:      

1. Dziewczęta     2012 i młodsze      600 m       

2. Dziewczęta     2011          600 m       

3. Chłopcy     2012 i młodsi        800 m       

4. Dziewczęta     2010          800 m       

5. Dziewczęta     2009          1000 m       

6. Chłopcy     2011          1000 m     

7. Chłopcy     2010          1500 m       

8. Chłopcy     2009          1500 m       

9. Dziewczęta     2008-2007        1500 m       

10. Chłopcy     2008-2007        2000 m       

11. Kobiety     2006-2005        2000 m      

12. Mężczyźni     2006-2005        3000 m      

13. Kobiety     2004-2003       3000 m      

14. Mężczyźni     2004-2003        4000 m      

15. Kobiety     2002 i starsze        4000 m      

16. Chłopcy     2002 i starsi        5000 m    

 Wręczenie, medali i nagród odbędzie się 20 minut po zakończonym biegu;  

 Ewentualne protesty należy składać najpóźniej 10 minut po zakończonym biegu;  

 Wszyscy uczestnicy biegów muszą posiadać aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie od 

NW, (odpowiada kierownik ekipy/delegujący);   

 Organizator nie odpowiada za zaginione lub zniszczone rzeczy uczestników. 
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    XXVII OGÓLNOPOLSKIE MASOWE BIEGI  PRZEŁAJOWE ZRZESZENIA LZS   

                  im. Wojciecha  Świątka    Wolbórz, 1.10.2022 r.  

 

                  Program zawodów: kobiety/dziewczęta  

   

 

  

  

Rocznik         Dystans                Trasa 

2012 i młodsze    600m       

2011   600m       

2010   800m       

2009   1000m       

2008-2007    1500m       

2006-2005   2000m       

2004-2003    3000m       

2002 i starsze    4000m           
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 XXVII OGÓLNOPOLSKIE MASOWE BIEGI PRZEŁAJOWE ZRZESZENIA LZS  

                         im. Wojciecha Świątka Wolbórz, 1.10.2022 r.  

 

                                Program zawodów: mężczyźni/chłopcy  
  

 

 
 

Rocznik   Dystans   Znacznik    

2012 i młodsi  800m       

2011  1000m       

2010  1500m       

2009  1500m       

2008-2007  2000m       

2006-2005  3000m       

2004-2003  4000m   
 

2002 i starsi  5000m   
 

 

 


