Bieg Tropem Wilczym
Bełchatowski Bieg na 5 km
Regulamin
I. CEL IMPREZY
Popularyzacja biegów długodystansowych i masowych, jako najbardziej dostępnej
formy rekreacji fizycznej.
II. ORGANIZATORZY
Miejskie Centrum Sportu
ul. Czyżewskiego 7
97-400 Bełchatów
Tel. (44) 737-81-25
e-mail: kontakt@mcs.belchatow.pl
III. LIMIT ZAWODNIKÓW, PAKIET STARTOWY
Do biegu przystąpić może 170 zawodników. Po zapisaniu 170 zawodników lista
startowa oraz zapisy zostają zamknięte. Pakiet startowy otrzymują wyłącznie osoby
zapisane (limit 170). W skład pakietu startowego wchodzi koszulka oraz medal. Z
uwagi na konieczność zamówienia koszulek przed rozpoczęciem zapisów, uczestnicy
mogą otrzymać koszulki w innych rozmiarach.
IV. TERMIN I MIEJSCE STARTU
Bieg zostanie przeprowadzony w dniu 04.03.2018 r. /niedziela/ w parku przy Muzeum
Regionalnym w Bełchatowie. Start o godz. 12:00.
Start/Meta – Bełchatów, Muzeum Regionalne w Bełchatowie
V. BIURO ORGANIZACYJNE
Biuro Organizacyjne zlokalizowane będzie w Bełchatowie w Muzeum Regionalnym
Funkcjonować będzie w dniu biegu, tj. 04.03.2018 r. w godz. 10:00 – 14:00
VI. PRZEBIEG
1. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 1963 m, z możliwością kontynuacji
biegu na 5 km (4 pętle po ~1250m). Oficjalny czas biegu na 5 km wliczany jest do „
Triady Bełchatowskiej”.
2. Zawodnicy na starcie ustawiają się dowolnie.
3. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę. Zawodnicy, którzy nie
dobiegną do mety w ciągu 1 godziny 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.

VII. UCZESTNICTWO
1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 04.03.2018 roku ukończą 16 lat.
Zawodnicy poniżej 16 roku życia zostaną dopuszczeni do udziału w biegu będąc
zawodnikami klubu (jakiegokolwiek) i zobowiązani są posiadać badania lekarskie.
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
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
Zawodów w dniu 04.03.2018 r. w godzinach 10:00 – 11:30. Podczas weryfikacji
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie w Biurze
Zawodów wymaganych dokumentów. Dokumenty zostaną opublikowane najpóźniej 2
tygodnie przed biegiem.
VIII. ZGŁOSZENIA i PŁATNOŚCI
1. Zgłoszenia do Biegu należy dokonać poprzez stronę www.protempo.pl/tropemwilczym-belchatow/
2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 01.03.2018r.
3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz
zgłoszeniowy.
4. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będzie
możliwa jedynie w dniu biegu, tj. 04.03.2018 r. w Biurze Zawodów w godzinach
10:00 – 11:30.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w Bełchatowskim Biegu na 5 km
będzie własnoręcznie podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do
uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Organizacyjnym.
6. Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne.
7. Warunkiem udziału w biegu jest poprawne zapisanie się poprzez formularz
zgłoszeniowy oraz znalezienie się na liście startowej.
IX. POMIAR CZASU:
1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do
butów lub chipów zamontowanych w numerach startowych.
2. Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie
równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
3. Pomiar czasu jest dokonywany tylko na dystansie 5km. Do klasyfikacji
generalnej liczy się czas netto – czas od minięcia linii startu/mety.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu
drogowym oraz bezwzględne przestrzeganie poleceń służb odpowiedzialnych
za kierowanie ruchem drogowym podczas trwania biegu „Bełchatowski bieg na 5
km” oraz obsługi sędziowskiej i obsługi zabezpieczającej trasę biegu z ramienia
Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
4. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Organizacyjnym biegu.
5. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego ostateczna interpretacja
należeć będzie do Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których
zobowiązany jest poinformować na stronie internetowej www.mcs.belchatow.pl.

