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WSTĘP 
Wszystko zaczęło się w 2017 roku, kiedy to 
w p a d ł n a m d o g ło w y p o m y s ł , że b y 
zorganizować takie towarzyskie bieganie dla 
zaprzyjaźnionych ekip biegowych z okolic 
Mielca (Dębica, Połaniec, Głogów Młp., 
Tarnobrzeg itp.) Na szybko - chyba w ciągu 
miesiąca - zorganizowaliśmy kilku partnerów, 
dzięki którym udało się zapewnić coś ciepłego 
do jedzenia, coś do wypicia, wytyczyć trasę, 
zrobić medale i statuetki. Wszystko za free! Miał 
być formularz zapisów ot tak, żebyśmy wiedzieli 
mniej więcej ile osób zechce z nami pobiec i ile 
zupki mają przygotować tam w Domu Dziecka 
w Skopaniu. Trzeba było określić limit miejsc, 
więc określiliśmy na 200, bo tyle medali 
zaoferował partner. Myśleliśmy, że sporo 
zostanie i na co tyle sklejki psuć… Lista 
zamknęła się w dwa dni… Ludzie wydzwaniali, 
żeby ich na rezerwową wpisać… 
Pisząc ten przydługawy wstęp otworzyłem 
sobie tekst, który popełniłem po imprezie i łezka 
zakręciła się w oku (dla chętnych tekst tutaj). Na 
dzień cały podobno sparaliżowaliśmy pracę 
Lasów Państwowych dając im za zadanie 
wymyślenie nazw kategorii wiekowych. 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Trochę brakło benzyny 
w agregacie i brama 
„zdechła”

„Bardzo fajny bieg, wymagająca trasa. Prawdę 
napisawszy przyzwyczajony do mazowieckich lasów nie 
spodziewałem się tylu ostrych zbiegów” 

- MICHAŁ GOŁĘBIOWSKI

http://zabiegani.mielec.pl/bieganie-to-nie-tylko-wynik/
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Zapraszamy na dłuższe oficjalne bieganie i ściganie się po mieleckich lasach!


Za każdym razem, gdy wbiegamy do naszego lasu to mocno zachwycamy się przepięknymi 
okolicznościami przyrody. Chcemy się dzielić tymi widokami. Znów przegonimy Was naszymi 
ścieżkami i mamy nadzieję, że będziecie się świetnie bawić.


Tym razem będzie trochę dłużej i więcej górek. Jest też dystans dla tych co BARDZO Love'Las :) 
50 km wystarczy?


LOVE’LAS czyli 25+ km uczty dla ciała i duszy 
- przewyższenia - kijów nie będziecie potrzebować, ale oszczędzajcie odrobinę sił na ostatnie 
kilometry bo kilka podbiegów po piasku może dać Wam mocno popalić.


TRASA: 

Do pobrania <TUTAJ>
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https://www.traseo.pl/trasa/love-las-2019?fbclid=IwAR3qFhlvsUfFOfvX2-vnezRrd7oDOsnB3Td4E3bK_tv08yKzwJcnj5sDZnU
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WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE: 
Każdy zawodnik na trasie zawodów zobowiązany jest posiadać: 


● trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu, 


● chip do pomiaru czasu dostarczony przez organizatora,


● własny kubek na napoje lub bidon o pojemności nie mniejszej niż 250 ml,


● sprawny telefon komórkowy o numerze telefonu podanym organizatorom podczas rejestracji z 
w pełni naładowaną baterią,


● Folia NRC


Wyposażenie obowiązkowe będzie weryfikowane przy odbiorze pakietów startowych, przy 
wejściu do strefy startu oraz wyrywkowo na trasie biegu.  

W przypadku trudnych warunków atmosferycznych (Organizator poinformuje o tym przed 
startem) wyposażeniem obowiązkowym będzie: 


● wiatro-, wodoodporna kurtka,


● wiatro-, wodoodporne rękawiczki,


● chusta wielofunkcyjna typu „buff” lub czapka.


LIMITY CZASOWE 
 
Love’Las 25+km - 200 minut czyli 180/60 to jest 3 godziny no i te 20 minut do pełnych 200 :) 
Bardzo Love’Las 50+km - całość to 400 minut czyli :) … 6 godzin i 40 minut. Limit połówkowy 
200 minut, czyli na drugą pętlę zawodnik MUSI wbiec najpóźniej o godzinie 9:50.


Informacja dla tych, co obawiają się, że nie podołają limitowi końcowemu. Ograniczenia i limity 
nie interesują nas :) Za wyjątkiem limitu połówkowego dla trasy Bardzo Love’Las. Tutaj będziemy 
bezwzględni i nie pozwolimy biec dalej zawodnikowi, który nie poradzi sobie z pierwszą pętlą w 
czasie 200 minut.


PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE 
 
liczba punktów odżywczych - 3 
8 km - Zimowa Poniewierka 
17 i 21 km wesołe dębickie zoo biegowe (czyli Gepardy, Mustangi, Ślimaki i Maratończycy)


Posiłek regeneracyjny będzie wydawany zawodnikom po powrocie do bazy w hali sportowej.
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BIURO ZAWODÓW 
 
Baza i główne biuro zawodów zlokalizowane będą w hali sportowej. 
39-300 Mielec, ul. Warneńczyka 2 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu 

 
Godziny otwarcia: 
dla zawodników startujących w Love’Las 25+ km  
piątek 17:00 - 22:00 
sobota 7:00 - 9:30


dla zawodników startujących w Bardzo Love’Las 50+ km 
piątek 17:00 - 22:00 w bazie w szkole 
sobota 5:30 - 6:15 w strefie start/meta na parkingu „Lesiówka”


Po zakończeniu biegania w bazie będą dostępne prysznice. 
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https://goo.gl/maps/iKuKheqM9ipfiNtw7
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TRANSPORT ZAWODNIKÓW 
 
Przyjeżdżacie do nas do bazy i tutaj zostawiacie pojazdy, a my zawieziemy Was do strefy start/
meta autobusem. Powrót do bazy również Wam zapewnimy. 
W strefie start/meta mogą być różne warunki i być może ciężko będzie zaparkować samochód. 
Przygotujemy kilka miejsc parkingowych, ale jeśli będzie padało to będzie grząsko i możecie 
mieć później problem z wyjechaniem. Zatem gorąco zachęcamy Was do wykorzystania tego, że 
firma ERBUS jest tak dobroduszna i chce Was przetransportować swoim superultraolinkluzif 
autokarem TAM I Z POWROTEM (czyli fte i wefte). 
Bardzo Love’Lasów autokar zawiezie na start o 6:00 
Love’Lasów autokar zacznie wozić od 8:40. Ostatni kurs przewidujemy o 9:40
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STREFA START/META 
 
Do tej strefy przywiezie Was autokar. Postaramy się wygospodarować sporo miejsc 
parkingowych, ale może być ciężko bo wysoka trawa, bo deszcz, bo grząsko, bo Policja będzie 
wlepiać mandaty, bo są zakazy parkowania i jest spory ruch bo obwodnica, bo TAK!


TUTAJ jest link do lokalizacji strefy start/meta


 
Strefa EXPO 
Kilka ekip potwierdziło swoją obecność w strefie EXPO, więc weźcie ze sobą trochę gotówki gdybyście 
chcieli wydać ją na jakieś biegowe gadżety i kupić np. latarkę, koszulkę lub odjazdowy kubeczek z logo 
Love’Las.


PRELEKCJE 
W piątek w BAZIE w hali sportowej zaplanowaliśmy dla Was dwie prelekcje

19:00 Fizjoterapeuta Jakub Czaja - Tajemnice stawu skokowego (FB)

20:00 Myśli, je, biega, majsterkuje z ukulele, ambasador ALTRA Running Polska, napędzany roślinami 
Gniewomir Maiski Skrzysiński - Niebieskie 360 km (FB)
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https://goo.gl/maps/vYMehnaHdPycqikC8
https://www.facebook.com/gabinet.reflekso/
https://www.facebook.com/gniewomir.in/
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DEPOZYT 
Będzie w strefie start/meta. Organizator nie zapewnia worków depozytowych, więc jeśli chcecie coś 
zostawić to musicie przywieźć sobie jakiś plecaczek tudzież torbę. Bardzo zależy nam na 
zminimalizowaniu ilości śmieci, które przy okazji tego wydarzenia powstaną.


NOCLEGI 
W Bazie będzie możliwość przenocowania na sprzęcie własnym (karimata, śpiworek, cokolwiek) za 
darmo. Może nie będzie ol-inkluzif, ale będą prysznice, stołówka, toalety i świetna atmosfera. 
Bardziej wymagającym polecamy dwie miejscówki sprawdzone przez zawodników poprzednich edycji, 
gdzie na hasło Zabiegani Mielec możecie liczyć na specjalne traktowanie. 

Premium Hostel&Bistro https://www.facebook.com/PremiumMielec/

Piano Cafe https://www.facebook.com/pianocafemielec/


PUNKTY ITRA 
Nie przydzielamy, ale po ostatnich promocjach w Biedronce mamy kilka wolnych naklejek na Świeżaki i 
książki z poradami dietetycznymi dla seniorów.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Pakiety odbierać można TYLKO i WYŁĄCZNIE osobiście za okazaniem dowodu osobistego.

Wszelkie sprawy niestandardowe rozpatruje kierownik Biura Zawodów w osobie Beaty Nieznaj. Aby 
uzyskać przychylność szefowej Biura Zawodów należy przybyć z odpowiednim załącznikiem w postaci 
paczki pampersów lub innych pieluszek jednorazowych, gdyż mamy w tym roku wysyp ciężarnych wśród 
organizatorów.


Bardzo zależy nam na zminimalizowaniu ilości wszelkich śmieci które wyprodukowane zostaną przy okazji 
tego wydarzenia, dlatego też przypominamy o własnych kubeczkach, miseczkach. Przypominamy 
również, że puste opakowanie po żelu jest lżejsze niż to z żelem i łatwiej jest dotrzeć z nim do mety. My 
naprawdę Kochamy nasz LAS i nie życzymy sobie, żeby ktokolwiek go zaśmiecał, zwłaszcza biegnąc w 
organizowanym przez nas wydarzeniu. W związku z tym będziemy bezwzględnie dyskwalifikować 
zawodników, którzy mają w nosie ład, porządek i czystość. 

DSQ za zaśmiecanie naszego lasu to:


brak możliwości skorzystania z pryszniców

brak posiłku regeneracyjnego

pozbawienie medalu

na liście wyników DSQ za śmiecenie będzie napisane wielkimi czerwonymi literami


Link do regulaminu <TUTAJ>
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https://www.facebook.com/PremiumMielec/
https://www.facebook.com/pianocafemielec/
http://zabiegani.mielec.pl/wp-content/uploads/2019/04/LoveLas-2019-Regulamin.pdf
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