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20. ULICZNY BIEG „BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA” 
Regulamin 

 
 
I. CEL IMPREZY 

Popularyzacja biegów długodystansowych i masowych, jako najbardziej dostępnej formy 
rekreacji fizycznej. 
 
II. ORGANIZATORZY 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny 
 
Kontakt: 
Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Promocji, Kultury i Sportu  
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów 
tel. 44 7335101/ fax: 44 6326923 
e-mail: pietnastka@belchatow.pl 
  
III. PARTNERZY 

Urząd Marszałkowski w Łodzi 
Bełchatowskie Towarzystwo „AS” 
Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” 
 
IV. TERMIN I MIEJSCE STARTU 

Bieg zostanie przeprowadzony w dniu 20.11.2016 r. /niedziela/ ulicami miasta Bełchatowa. 
Start o godz. 12:00 - Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 (Przyszkolna Hala Gimnastyczno 
-Sportowa „Energia”).  
Meta – Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11. 
 
V. BIURO ORGANIZACYJNE 

1. Biuro Organizacyjne zlokalizowane będzie w Bełchatowie w Przyszkolnej Hali 
Gimnastyczno-Sportowej „Energia”, ul. Dąbrowskiego 11. 

2. Funkcjonować będzie w dniu biegu, tj. 20.11.2016 r., w godz. 8:00-16:00. 
 
VI. PRZEBIEG 

1. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 15 km (3 pętle po 5 km) na trasie 
o nawierzchni asfaltowej. 

2. Trasa posiada atest PZLA. 
3. Zawodnicy na starcie ustawiają się wg kolejności: 

a. Zawodnicy posiadający numery startowe imienne (strefa wydzielona). 
b. Pozostali zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do 

konkretnej strefy następuje według zadeklarowanych przez zawodnika czasu 
podanego w formularzu zgłoszeniowym. 

4. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała 
numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną 
zdyskwalifikowani. 

5. Na trasie będą rozmieszczone punkty odświeżania co 5 km. 
6. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny. Zawodnicy, którzy nie 

dobiegną do mety w ciągu 2 godzin od strzału startera, zobowiązani są do przerwania 
biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną 
na trasie, ponoszą za to odpowiedzialność własną, stosowną do obowiązujących 
przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 
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VII. UCZESTNICTWO 

1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 20.11.2016 roku ukończą 16 lat. 
2. Osoby niepełnoletnie startują w biegu na odpowiedzialność rodzica bądź prawnego 

opiekuna. Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej będzie podpisanie 
przez rodzica bądź prawnego opiekuna stosownego Oświadczenia (dostępne na stronie 
www.pietnastka.belchatow.pl).  
Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu jest obecność 
rodzica/prawnego opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji. 

3. Wszyscy startujący  zawodnicy zobowiązani są do zweryfikowania się w Biurze 
Organizacyjnym  w dniu 20.11.2016 r. w godzinach 8:00 – 11:00. Podczas weryfikacji 
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia  
i obywatelstwa.  

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:  
a. przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem  
o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra        
Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Decyzje lekarzy 
dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne  
i nieodwołalne; 

b. wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź 
zapisu wideo oraz udzielają Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego 
wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: 
• zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
• zamieszczenie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach  
i bilbordach, w przekazach telewizyjnych; 

c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczenie tych 
danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie 
drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników 
informacji i ankiet dotyczących biegu; 

d. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów IAAF  
i PZLA, jak również pełna akceptacja powyższych regulacji i zobowiązanie się do ich 
przestrzegania. 

 

VIII. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do Biegu należy dokonać wypełniając formularz elektroniczny dostępny na 
stronie internetowej www.pietnastka.belchatow.pl  

2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 15.11.2016 r. (wtorek). Po tym 
terminie będzie możliwość dokonania zgłoszenia w dniu zawodów w Biurze 
Organizacyjnym w godz. 8:00 – 11:00. 

3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez 
uczestnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej. W przypadku zgłoszeń 
przez Internet, podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w Biurze 
Organizacyjnym.  

4. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będzie możliwa jedynie 
w dniu biegu, tj. 20.11.2016 r. w Biurze Organizacyjnym. 

5. Warunkiem otrzymania świadczeń jest wniesienie opłaty startowej i osobiste zgłoszenie 
się w Biurze Organizacyjnym celem weryfikacji. 

6. Opłata startowa wynosi: 

• 35 zł przy wpłacie dokonanej do dn. 30.09.2016 r.  
• 40 zł przy wpłacie dokonanej do dn. 31.10.2016 r. 
• 50 zł przy wpłacie dokonanej do dn. 16.11.2016 r. 
• 70 zł w dniu biegu. 
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7. Wpłat można dokonywać na konto:  
Bank Spółdzielczy 82 8965 0008 2001 0010 5688 0001  
odbiorca: Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny 

     ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów  
tytułem:   Bełchatowska Piętnastka oraz imiona i nazwiska uczestników biegu 

W dniu biegu opłaty będzie można dokonać w Biurze Organizacyjnym. 

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

9. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed biegiem, zawodnik zobowiązany 
jest do posiadania potwierdzenia przelewu/wpłaty w dniu weryfikacji. 

10. Prośby o wystawienie Rachunku/Faktury VAT należy kierować na adres mailowy: 
ankaretk@op.pl 

9. Zawodnicy startujący w kategorii K-60, M-60 i powyżej zwolnieni są z opłaty 
startowej. 
 

IX. REZERWACJA NOCLEGÓW 
Osoby zainteresowane noclegami proszone są o zwracanie się bezpośrednio do hoteli. 
Informacja o bazie noclegowej znajduje się na stronie internetowej 
http://www.belchatow.pl/baza-noclegowa    
 
X. KLASYFIKACJE 
1. Klasyfikacje indywidualne: 

a) generalna mężczyzn, 
b) generalna kobiet, 
c) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 

K-16: 16-19 lat  M-16: 16-19 lat 
K-20: 20-29 lat  M-20: 20-29 lat 
K-30: 30-39 lat         M-30: 30-39 lat 
K-40: 40-49 lat           M-40: 40-49 lat 
K-50: 50-59 lat              M-50: 50-59 lat 
K-60: 60-69 lat         M-60: 60-69 lat 
K-70: pow. 70 lat  M-70: pow. 70 lat 

2. Pierwszych 50 zawodników sklasyfikowanych będzie według kolejności na mecie, tj. wg 
czasu brutto, pozostali zawodnicy wg czasu netto. Klasyfikacja zawodników  
w poszczególnych kategoriach wiekowych odbywać się będzie wg czasu netto. 

3. Najlepszy z Bełchatowa (kobiety i mężczyźni). O sklasyfikowaniu w tej kategorii 
decyduje miejsce stałego zameldowania w dniu Biegu. 

 
XI. NAGRODY 

1. Zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymują nagrody pieniężne: 

a) w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I , II, III, IV, V, VI miejsce, 

b) w klasyfikacji generalnej kobiet : I , II, III, IV, V, VI  miejsce, 

c) w klasyfikacji najlepszy mężczyzna z Bełchatowa: I , II, III, IV, V miejsce, 

d) w klasyfikacji najlepsza kobieta z Bełchatowa: I, II, III miejsce. 

2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają puchary. Zawodnicy, którzy 
zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.  

3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale. 
4. Najstarszy uczestnik, który ukończył bieg otrzymuje nagrodę rzeczową. 
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5. Przewiduje się (w miarę posiadanych środków) premie finansowe bądź nagrody 
rzeczowe za ustanowienie rekordu trasy, zarówno w klasyfikacji kobiet, jak  
i mężczyzn. 

6. Wysokość nagród pieniężnych opublikowana zostanie na stronie internetowej biegu 
(www.pietnastka.belchatow.pl) do dnia 31.10.2016 r. 

 
XII. ZASADY FINANSOWANIA 

1. Koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy i Sponsorzy. 
2. Uczestnicy biegu przybywają na koszt własny bądź jednostek delegujących.  
3. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: 

a) nr startowy 
b) worek na odzież do depozytu 
c) napój izotoniczny 
d) wodę na trasie 
e) ciepły posiłek 
f) okolicznościowy upominek. 

 
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
2. Bieg rozgrywany będzie przy ruchu ograniczonym. 
3. Organizator nie zapewnia indywidualnego ani grupowego ubezpieczenia uczestników 

Biegu, tj. jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód jakie mogą wyniknąć 
w związku z obecnością i/lub udziałem w biegu „Bełchatowska Piętnastka”. 

4. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu 
drogowym oraz bezwzględne przestrzeganie poleceń służb odpowiedzialnych za 
kierowanie ruchem drogowym podczas trwania biegu „Bełchatowska Piętnastka” oraz 
obsługi sędziowskiej i obsługi zabezpieczającej trasę biegu z ramienia Organizatora pod 
rygorem dyskwalifikacji. 

5. Szatnia z natryskami, toalety oraz depozyt odzieży będą znajdowały się  
w Przyszkolnej Hali Gimnastyczno-Sportowej „Energia”, ul. Dąbrowskiego 11. 

6. W depozycie odzieży będą przyjmowane rzeczy osobiste zawodników zapakowane  
do worków dostarczonych przez Organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie 
odbywało się za okazaniem numeru startowego. W przypadku zagubienia numeru 
startowego przez zawodnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie 
worka przez inną osobę. Depozyt odzieży będzie czynny w dniu Biegu w godz.  
8:00 – 16:00.  

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni. 
8. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Organizacyjnym biegu. 
9. Bieg ujęty jest w Cyklu 9 Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego na 2016 

rok.  
10. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego ostateczna interpretacja należeć 

będzie do Organizatora oraz Sędziego Głównego Biegu. 
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BIEG  REKREACYJNY NA DYSTANSIE 5km PRZY „BEŁCHATOWSKIEJ PIĘTNASTCE” 

Regulamin 

 
I. ORGANIZATORZY 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny 

II.  PARTNER 

Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie 
 
III. CEL 

1.  Upowszechnienie biegania wśród mieszkańców Bełchatowa, jako prostej i skutecznej    
     formy aktywności przeciwdziałającej chorobom cywilizacyjnym. 
2.  Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta i studentów w Bełchatowie. 
3.  Promocja miasta Bełchatowa i Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie. 
 
IV. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg rekreacyjny odbędzie się w dniu 20 listopada 2016 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. Impreza ma charakter otwarty. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy chętni, zdolni do     
przebiegnięcia wyznaczonego dystansu. 

2. Osoby poniżej 18 roku życia, mogą wziąć udział za pisemną zgodą rodzica/prawnego      
opiekuna. 

3. Osoby niepełnoletnie startują w biegu na odpowiedzialność rodzica bądź prawnego 
opiekuna. Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej będzie podpisanie 
przez rodzica bądź prawnego opiekuna stosownego Oświadczenia (dostępne na stronie 
www.pietnastka.belchatow.pl).  

4. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu jest obecność 
rodzica/prawnego opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji. 

5. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia oraz opłacenie wpisowego, jak 
również przedstawienie indywidualnego  zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego 
brak przeciwwskazań do uprawiania biegów lub złożenie stosownego oświadczenia  
w Biurze Zawodów w dniu biegu. 

6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

7. 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 biegu 20.11.2016 r. 
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(niedziela) od 8:00 do 11:00 w biurze zawodów (Przyszkolna Hala Gimnastyczno-
Sportowa „Energia”, ul. Dąbrowskiego 11).  

2. Warunkiem otrzymania medalu pamiątkowego jest wniesienie opłaty startowej                      
i osobiste zgłoszenie się w Biurze Organizacyjnym: „Bieg  Rekreacyjny na 5km”  celem 
weryfikacji. 

3.  Opłata startowa wynosi: 
•   10 zł przy wpłacie dokonanej do dn. 15.11.2016 r.  
•   20 zł w dniu Biegu. 

4. Wpłat można dokonywać na konto:  

Bank Spółdzielczy 82 8965 0008 2001 0010 5688 0001  
odbiorca: Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny 

           ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów  
tytułem:  Bieg Rekreacyjny 5km oraz imiona i nazwiska uczestników biegu 

W dniu Biegu opłaty będzie można dokonać w Biurze Organizacyjnym. 

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

6. Limit startujących w biegu na 5 km wynosi 100 osób. 
7. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która dokonała zgłoszenia internetowego na stronie 

www.pietnastka.belchatow.pl oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia               
i opłacenia wpisowego przez 100 osób lista startujących zostanie zamknięta. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy startowej osób zgłoszonych, które 
do dnia 15.11.2016 r. nie dokonały opłaty startowej. 

9. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Bełchatowskiego 
Klubu Lekkoatletycznego w Bełchatowie. 

9. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych gości. 

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów po osiągnięciu     
limitu zgłoszeń. 
 
VIII. KLASYFIKACJA KOŃCOWA 

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

IX. NAGRODY 

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

2. Najlepszy student/ka w klasyfikacja Open otrzyma nagrodę rzeczową.  

3. Pamiątkowe medale dla wszystkich startujących. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Bieg rozgrywany będzie przy ruchu ograniczonym. 

3. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz jego ostateczna interpretacja należeć    
będzie do Organizatora oraz Sędziego Głównego Biegu. 


