
REGULAMIN

Biegu  rekreacyjnego na dystansie 5km przy „Bełchatowskiej 
Piętnastce”

I. ORGANIZATORZY:

Prezydent Miasta Bełchatowa

Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny

II.PARTNER:
Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie

III. CEL:
1.  Upowszechnianie biegania jako najprostszej  formy rekreacji ruchowej. 
2.  Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta i studentów 
     SAN w Bełchatowie.
3.  Promocja miasta Bełchatowa i Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie.

IV. TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg rekreacyjny odbędzie się w dniu 23 listopada  2014 r. (niedziela)
2. Start biegu godz. 12:00
3. Biuro zawodów czynne od godz. 8:00-11:00 w Przyszkolnej Hali Gimnastyczno-
Sportowej   
    „Energia”, ul. Dąbrowskiego 11.

V. TRASA BIEGU:
Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 5 km (1 pętla „Bełchatowskiej 
Piętnastki”) na trasie o nawierzchni asfaltowej.

VI. UCZESTNICTWO:

1. Udział w zawodach jest bezpłatny.
2. Impreza ma charakter otwarty. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy chętni, 

zdolni do przebiegnięcia wyznaczonego dystansu.
3. Osoby, poniżej 18 roku życia, mogą wziąć udział za pisemną zgodą 

rodzica/prawnego opiekuna.
4. Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie indywidualnego  zaświadczenia 

lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do uprawiania biegów lub 
złożenie stosownego  oświadczenia w Biurze Zawodów.

5. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu.

6. Organizatorzy nie zapewniają  ubezpieczenia. 

VII. ZGŁOSZENIA:

1. Zgłoszenia do Biegu można dokonać wypełniając  formularz elektroniczny dostępny 
na stronie internetowej www.pietnastka.belchatow.pl lub w dniu startu 23.11.2014 r. 
(niedziela)  od 8:00 do 11:00 w biurze zawodów (Przyszkolna Hala 
Gimnastyczno-Sportowa „Energia”, ul. Dąbrowskiego 11). 
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2. Limit startujących w biegu na 5 km wynosi 100 osób.
3.  Organizator zastrzega sobie  prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów po 

osiągnięciu limitu zgłoszeń.

VIII. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

1. W biegu na 5 km prowadzona będzie klasyfikacja K i M bez podziału na kat. 
wiekowe.

2. Odbędą się Mistrzostwa Studentów Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie 
o puchar Rektora uczelni.

IX. NAGRODY:

1. Klasyfikacja generalna K i M zdobywcy miejsc I-III w biegu na 5 km otrzymają
nagrody rzeczowe.

2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacja studentek i studentów otrzymają
nagrody rzeczowe.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Bieg rozgrywany będzie przy ruchu ograniczonym.

3. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego ostateczna interpretacja 
należeć          będzie do Organizatora oraz Sędziego Głównego Biegu.
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