
Regulamin 

TRIADA BEŁCHATOWSKA 2020 
 
 

CEL IMPREZY  
 

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

 

ORGANIZATOR  
 

1. Miejskie Centrum Sportu ul. Czyżewskiego 7 97-400 Bełchatów Tel. (44) 737-81-25 e-mail: 
kontakt@mcs.belchatow.pl 

 

ILOŚĆ BIEGÓW  
 

1. W skład Triady Bełchatowskiej wchodzą 3 biegi:  
a. Piątka Przez Las (5km) - 29.03.2020 
b. Bełchatowski Bieg Nocny (10km) - 25.04.2020 
c. Bełchatowska Piętnastka (15km) – listopad 2020 

 

ZAPISY 
 

1. Zapisy do wszystkich biegów wchodzących w skład Triady Bełchatowskiej będą dostępne 
poprzez panele zapisowe na stroniehttps://online.datasport.pl/ 
 

KLASYFIKACJA  
 

1. W końcowej klasyfikacji generalnej Triady Bełchatowskiej zostaną sklasyfikowani 
zawodnicy, którzy ukończą wszystkie trzy bieg niniejszego regulaminu. 

2. Sklasyfikowani zostaną tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy dokonali rejestracji na wszystkie 
starty podając dokładnie takie same dane potrzebne do rejestracji zawodnika 

3. Zapisując się do każdego biegu zawodnik jest zobowiązany do podania jednobrzmiących 
danych – dotyczy to imienia, nazwiska, nazwy miasta, nazwy klubu, daty urodzenia, 
cudzysłowów, odstępów między znakami, wielkich i małych liter. W przypadku podania 
różnobrzmiących nazw system elektroniczny będzie weryfikował dane jako dwóch różnych 
zawodników co skutkować będzie brakiem klasyfikacji w triadzie. 

 

https://online.datasport.pl/


4. W przypadku uzyskania takiej samej sumy czasów z trzech biegów przez dwóch lub więcej 
zawodników o miejscu decyduje wynik z ostatniej rywalizacji zawodników, czyli biegu 
Bełchatowska Piętnastka. 

5. Czas NETTO ze wszystkich biegów zostaje zsumowany i na jego podstawie zostaną 
opublikowane wyniki. Wyniki Triady Bełchatowskiej zostaną opublikowane najpóźniej 14 
dni po ostatnim biegu wchodzącym w skład cyklu.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  
2. Uczestnicy biegów zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym 

oraz bezwzględne przestrzeganie poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem 
drogowym podczas trwania biegu oraz obsługi sędziowskiej i obsługi zabezpieczającej trasę 
biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji. 

3. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego ostateczna interpretacja należeć 
będzie do Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest 
poinformować na stronie internetowej www.mcs.belchatow.pl. 
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