
REGULAMIN
Policyjnej Ligi Biegowej IPA

I. CELE:
• popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
• integracja środowiska policyjnego
• aktywizacja funkcjonariuszy policji mająca na celu utrzymywanie na odpowiednim 

poziomie wydolności
II. ORGANIZATORZY:
• Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
• Region IPA Wrocław
• Region Świdnicko-Wałbrzyski IPA
• Dolnośląska Grupa Wojewódzka IPA

III. TERMIN i MIEJSCE:
• 13 Panas Półmaraton Ślężański 21 marca 2020 r. godz. 11:00
• H2O Wrocław Półmaraton 19 kwietnia 2020 r. godz. 9:00
• PKO Nocny Wrocław Półmaraton 20 czerwca 2020 r. godz. 22:00
• XXI Toyota Półmaraton Wałbrzych 23 sierpnia 2020 r. godz. 11:00
• Bieg Uniwersytetu Medycznego 3  października 2020 r. godz. 10:00

IV. UCZESTNICTWO:
• Uczestnikiem Policyjnej Ligi Biegowej IPA mogą być osoby, które są członkami IPA lub

funkcjonariuszami Policji lub pracownikami Policji lub emerytowanymi funkcjonariuszami
i emerytowanymi pracownikami policji;

• we własnym zakresie  i  zgodnie  z  regulaminami  zawodów opłacą  wpisowe w każdej  z
wybranych  imprez  biegowych  wezmą  udział  w  przynajmniej  czterech  wymienionych
powyżej  biegach,  (start  w  ostatnim  –  podsumowującym  Ligę  Biegu  Uniwersytetu
Medycznego, jest obowiązkowy);

• osoby, które pobiegną w mniej niż czterech biegach, nie będą brane pod uwagę w łącznej 
klasyfikacji Policyjnej Ligi Biegowej IPA;

• udział w w każdym z biegów odbywał się będzie w czasie wolnym od służby i na własny
koszt (wyjątek stanowić będzie 13 Panas Półmaraton Ślężański, który będzie imprezą rangi
Mistrzostw Polski i wpisany będzie do Harmonogramu imprez sportowo- rekreacyjnych pod
patronatem Komendanta Głównego Policji w roku 2020).

V. ZGŁOSZENIA:
• osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej w wybranych przez siebie

biegach, zobowiązane są do wysyłania każdorazowo, na adres e-mail 
sport@ipadolnyslask.pl, potwierdzenia udziału w konkretnym biegu.

• w związku z tym, że nie każdy Organizator biegu wyraził zgodę na stworzenie odrębnej 
klasyfikacji dotyczącej Ligi, na podstawie zgłoszeń mailowych administrator
Policyjnej Ligi Biegowej IPA, będzie mógł dokonać weryfikacji osób biorących 
udział w Naszym przedsięwzięciu.

VI. KLASYFIKACJE:
• klasyfikacja generalna kobiet (3 pierwsze miejsca)
• klasyfikacja generalna mężczyzn (3 pierwsze miejsca)

• osoba, która ukończy jako pierwsza konkretny bieg otrzymuje 1 punkt.
• każda następna osoba otrzyma o jeden punkt więcej ( np. 23 osoba w danym biegu 

otrzyma 23 punkty).
• punkty otrzymane we wszystkich biegach sumują się.



• końcowym zwycięzcą Policyjnej Ligi Biegowej IPA zostanie osoba, która po przebiegnięciu
Biegu Uniwersytetu Medycznego na swoim koncie zanotuje najmniejszy wynik punktowy.

• wyniki poszczególnych biegów i klasyfikacja generalna dostępne będą na 
stronie www.ipa-dolnyslask.pl

• trzy pierwsze osoby w kategorii generalnej kobiet i w kategorii generalnej mężczyzn
otrzymają statuetki lub puchary oraz nagrody rzeczowe.

• uroczyste  zakończenie  i  wręczenie  nagród  odbędzie  się  na  terenie  Uniwersytetu
Medycznego  przy  ul.  Borowskiej  we  Wrocławiu,  bezpośrednio  po  biegu  Uniwersytetu
Medycznego w dniu 26 września 2020 roku.

• warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.
IX. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE:

• udział w poszczególnych biegach odbywał się będzie wg. regulaminów dostępnych na
ich stronach internetowych

• osobami odpowiedzialnymi za organizację Policyjnej Ligi Biegowej IPA są:
podinsp. Szymon Fiedorow – tel. 603 771 775 oraz kom. Bartłomiej Majchrzak tel. 692 436
126

• wszelkie  kwestie  sporne  dotyczące  biegów  rozstrzygać  będą  Sędziowie  Główni
poszczególnych biegów. Ich decyzje są ostateczne i niepodważalne organizator zwraca uwagę
uczestników biegów na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w
imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na
ryzyku  utraty  życia  i  zdrowia  organizator  zaleca  przed  rozpoczęciem  przygotowań  do
Półmaratonu lub biegu na 10 km oraz w ich trakcie, dokonanie stosownych badań medycznych
lub  konsultacji  lekarskiej,  w  zależności  od  wieku  oraz  kondycji  fizycznej  Uczestnika.  W
związku  z  tym  niedopuszczalnym  jest  udział  funkcjonariuszy  Policji  w  Policyjnej  Lidze
Biegowej  IPA,  bez  ważnych  badań  profilaktycznych  każdy  zawodnik  startujący  w  biegu
powinien  się  ubezpieczyć  w  własnym  zakresie  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków
uczestnik biegu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego wprowadzenia danych
podczas zgłoszenia do imprezy

• interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora


