
 

Regulamin VII Biegu Kibiców Unii Leszno  

im. Alfreda Smoczyka 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Unia Leszno 

2. Leszczyńscy Patrioci 

3. Miasto Leszno – współorganizator 

II. CEL 

1. Upamiętnienie legend polskiego speedwaya – Alfreda Smoczyka oraz Zdzisława Dobruckiego. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród kibiców Unii Leszno. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. VII Bieg Kibiców Unii Leszno im. Alfreda Smoczyka odbędzie się w dniu 9 października 2022 

roku (niedziela) o godz. 12:00 na terenie Miasta Leszna. 

2. Start – start na torze żużlowym stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie (ul. Strzelecka 7). 

3. Meta – meta na torze żużlowym stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. 

4. Trasa o długości ok. 6 km rozpocznie się na starcie toru żużlowego stadionu im. Alfreda 

Smoczyka. Do pokonania będzie jedno okrążenie. Po przebiegnięciu jednego okrążenia trasa 

wiedzie w kierunku bramy tunelowej. Następnie w Aleję Gwiazd Żużla, ul. 17 Stycznia w 

kierunku Parku Tysiąclecia, ul. Okrężną, ul. Strzelecką do ‘czarnego budynku’. Stamtąd za 

‘czarnym budynkiem’ w kierunku kortów tenisowych, aż do Alei Gwiazd Żużla i bramy 

tunelowej. Biegacze muszą wrócić na tor, gdzie pokonają kolejne okrążenie na torze i udadzą się 

ponownie w wyżej wymienioną trasę, aż dotrą do końcowej mety biegu.  

5. Trasa biegu NIE BĘDZIE oznaczona, BĘDZIE zabezpieczona przez wolontariuszy, ruch 

pojazdów mechanicznych NIE BĘDZIE zamknięty.  

6. Bieg BĘDZIE prowadził oraz zamykał pilot na rowerze. 

7. Bieg odbywać się będzie tylko i wyłącznie po chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych! 

Należy bezwzględnie uważać na przejściach dla pieszych! 

 



 

 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W VII Biegu Kibiców Unii Leszno im. Alfreda Smoczyka mogą wziąć udział osoby, które 

ukończyły 18 lat i podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby 

niepełnoletnie muszą przedstawić  pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

biegu. 

V. ZGŁOSZENIA I WPISOWE 

1. Zgłoszenia do VII Biegu Kibiców Unii Leszno im. Alfreda Smoczyka odbywają się poprzez 

wypełnienie formularza na stronie www.bieg.1938.pl 

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 30 września 2022 do godz. 20:00. Po tym 

terminie zgłoszenie będzie niemożliwe. 

3. Organizator ogranicza limit uczestników VII Biegu Kibiców Unii Leszno im. Alfreda Smoczyka 

do 250 osób! 

4. Wpisowe za udział w IV Biegu Kibiców Unii Leszno im. Alfreda Smoczyka wynosi 50 zł dla 

każdego uczestnika. Wpłatę należy uiścić w ciągu 24 h od momentu wpisania się na listę 

startową przelewem na konto Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Unia Leszno o numerze: 

27 1090 1245 0000 0001 1221 8684 

w tytule przelewu prosimy wpisać: „BIEG AS 2022 Nazwisko Imię”. 



 

5. Podczas odbioru pakietów startowych zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu 

weryfikacji danych osobowych. 

6. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik VII Biegu Kibiców Unii Leszno im. Alfreda 

Smoczyka otrzyma: 

- numer startowy, 

- pamiątkowy medal na mecie, 

- okolicznościowy dziany szalik, 

- zestaw grillowy (kiełbasa, pieczywo), 

- wodę. 

VI. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH 

1. Odbiór pakietów startowych wraz z numerami startowymi – 9 października 2022 roku od 

godziny 8:00 do 11:30 na płycie stadionu im. Alfreda Smoczyka (wejście od bramy tunelowej 

od Alei Gwiazd Żużla)  

VII. KLASYFIKACJA 

1. Sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy VII Biegu Kibiców Unii Leszno im. Alfreda 

Smoczyka. 

2. Okolicznościowe statuetki otrzymają zawodniczki oraz zawodnicy z pierwszych trzech miejsc w 

kategorii kobiet oraz mężczyzn. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników VII Biegu Kibiców Unii Leszno im. Alfreda Smoczyka obowiązuje 

niniejszy regulamin. 

2. Uczestnicy biorą udział w VII Biegu Kibiców Unii Leszno im. Alfreda Smoczyka na własną 

odpowiedzialność. 

3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie oraz mecie biegu. 

5. Organizator nie zapewnia parkingu. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione. 

7. Organizator nie zapewnia depozytu. 



 

8. Organizator nie zapewnia kąpieli po biegu. 

9. W sprawach nieobjętych regulaminem spory rozstrzyga Organizator. 

10. Odbiór numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczny z akceptacją regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do Organizatorów. 

11. Kontakt do organizatora: b.domagala@1938.pl lub www.facebook.com/BiegSmoczyka 

mailto:b.domagala@1938.pl

