
 

 
JUBILEUSZOWA 
X „DZIESIĄTKA”  

LASÓW BOGDANIECKICH 
  

Bogdaniec 23 sierpnia 2014 roku 
  

Impreza odbywa się pod patronatem  

Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec 

mgr inż. Piotra Pietkuna 

Organizatorzy:  

Organizatorem jest Ognisko TKKF „ZBYSZKO” Bogdaniec, Urząd Gminy Bogdaniec,  

Nadleśnictwo Bogdaniec. 

 Współorganizator: Lubuskie TKKF w Zielonej Górze  

Cel imprezy: zachęcanie ludzi do aktywnego wypoczynku, jak również prezentacja walorów 

przyrodniczo – krajobrazowych regionu. Dodatkowo promocja właściwej gospodarki leśnej 

prowadzonej przez LP na obszarze Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniaoska, Obchody jubileuszu 90-

lecia Lasów Paostwowych. 

 Termin i miejsce:  

1.  Impreza odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2014 roku (sobota) w Bogdaocu.   

2.  Bieg przeprowadzony zostanie leśnymi duktami na dystansie 10 km.  

Start o godz. 10.00.  

3.  Start i meta - parking przy hali sportowej ul. Pocztowa 7 w Bogdaocu.  

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia: 

1.  W zawodach może brad udział każdy, kto okaże dowód tożsamości. Uczestnik biegu 

winien mied ukooczone 16 lat.  

2. Od młodzieży w wieku 16 - 18 lat wymagana będzie zgoda rodziców lub prawnych 

opiekunów 

3.  Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie zawodów w dniu imprezy od godz. 830 

do 945.     



4.  Numery startowe wydawane będą po wypełnieniu i złożeniu KARTY ZGŁOSZENIOWEJ 

w Sekretariacie zawodów.   

Klasyfikacja koocowa: 

Prowadzone będą indywidualne klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz w niżej 

wymienionych kategoriach wiekowych:  

                                   Mężczyźni                                                     
             M 20  –   do 29 lat  (1998-1985)                            
             M 30  –   30–39 lat  (1984-19735)                            
             M 40  –   40–49 lat  (1974-1965)  
             M 50  –   50–59 lat  (1964-1955)  
             M 60  –   60–69 lat  (1954-1945)  
             M 70  –   pow. 70 lat (od 1944) 

 Kobiety 
 K 20  –   do 29 lat      (1998-1985) 
 K 30  –   od 30 lat      (od 1984)   

 

Nagrody: 

1.  Zwycięzcy biegu w poszczególnych kategoriach otrzymają puchar. 

2.  Zawodnicy, którzy zajmą trzy czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach 

otrzymają medale i dyplomy.  

3.  Najstarszy i najmłodszy zawodnik, którzy ukooczą bieg otrzymają statuetki.  

4.  Spośród wszystkich startujących zostanie nagrodzonych 15 zawodników, którzy 

otrzymają nagrody rzeczowe. 

5. Najszybsza kobieta oraz najszybszy mężczyzna ( ze wszystkich grup wiekowych) 

otrzymają statuetki ufundowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec oraz 

Wójta Gminy Bogdaniec. 

Finansowanie: 

1.  Od każdego uczestnika pobrana zostanie opłata startowa w wysokości 10 zł. 

2.  Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy. 

3.  Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.  

Postanowienia koocowe : 

1.  Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, szatnię, prysznice. 

2.  Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie 

dekoracji. 

1. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez opieki 

lub skradzione podczas imprezy.  



2. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu biegu. 

5.  Sprawy sporne rozstrzyga organizator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX BIEG RODZINNY 

 W BOGDAŃCU 

  

Organizatorzy : 

Organizatorem jest Ognisko TKKF „ZBYSZKO”  w Bogdaocu oraz Urząd Gminy 

Bogdaniec i  Nadleśnictwo Bogdaniec. 

Współorganizator: – Lubuskie TKKF w Zielonej Górze  

Cel imprezy: Popularyzacja biegów, jako formy rekreacji ruchowej wśród rodzin 

jak również prezentacja walorów przyrodniczo – krajobrazowych regionu. 

Dodatkowo promocja właściwej gospodarki leśnej prowadzonej przez LP na 

obszarze Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniaoska, Obchody jubileuszu 90-lecia 

Lasów Paostwowych. 

 

Termin i miejsce:.  

1.  Impreza odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2014 roku (sobota)  

w Bogdaocu.   

2.  Bieg przeprowadzony zostanie obok boiska przy ulicy Pocztowej 7  

i ul. Różanej na dystansie 300 m. Start ok. godz. 11.30.  

3.     Start – Zespół Szkół w Bogdaocu.  

   

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:  

1.  Udział w biegu może wziąd każdy, bez względu na wiek.  

2.  Warunkiem uczestnictwa jest utworzenie przynajmniej 

dwupokoleniowego zespołu rodzinnego w ilości 3 osób.   

3. Osoby te musza byd ze sobą spokrewnione (np.:  ojciec + syn+ syn, dziadek 

+ wnuk+ córka). 

4. Bieg uznaje się za ukooczony, jeżeli grupa 3 osób, trzymając się za ręce, 

przebiegnie linię mety. 



2.  Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie zawodów w dniu imprezy 

od godz. 830 do 1100.     

3.  Numery startowe wydawane będą po wypełnieniu i złożeniu KARTY 

ZGŁOSZENIOWEJ w Sekretariacie zawodów.   

 

Klasyfikacja koocowa : 

Prowadzone będą zespołowe klasyfikacje rodzin 

 Nagrody: 

3 pierwsze rodziny w kolejności zajętych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe 

 Finansowanie: 

1.  Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy. 

2.  Uczestnicy biegu rodzinnego przyjeżdżają na koszt własny.  

 Postanowienia koocowe:  

1.  Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, szatnię, prysznice. 

2.  Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz  

w trakcie dekoracji. 

3.     Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez 

opieki lub skradzione podczas imprezy.  

4.     Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem 

regulaminu biegu. 

5.  Sprawy sporne rozstrzyga organizator.  

 

                                                                                   
 

                                                                                                                                  Organizatorzy 


