
 

BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA - 2022 r. 

 
PATRONAT 

Bieg odbywa się pod Patronatem Prezydent Miasta Bełchatowa Pani Marioli Czechowskiej 

Regulamin 
 

1. Organizator zawodów: Urząd Miasta Bełchatowa, Muzeum Regionalne w Bełchatowie, Bełchatowski Klub 

Lekkoatletyczny, Akademia Młodego Lekkoatlety, Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie      

2. Cel imprezy  

• Upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

• Promocja Miasta Bełchatowa i Muzeum Regionalnego. 

3. Termin i miejsce: 
10.05.2022 r. godz. 10.00 

      Park przy Muzeum Regionalnym, ul. Hellwiga 11 

4. Uczestnictwo: 

• uczniowie szkół podstawowych. 

5. Kategorie i trasa biegu: 

        Start i  meta znajdować się będzie przy muzeum. Trasa o długości 300-400m przebiega ścieżkami parkowymi. 

 

Kategorie wiekowe: 
 

• SP dziewczęta rocznik   2012  

• SP chłopcy rocznik   2012 

• SP dziewczęta rocznik   2013 

• SP chłopcy rocznik   2013 

• SP dziewczęta rocznik   2014 

• SP chłopcy rocznik   2014 
 

6. Zgłoszenia:  

• zgłoszenie ilościowe do 29.04.2022r. Do godz. 12.00 na adres a.polek@mcs.belchatow.pl. 

• bezpośrednio przed startem w dniu zawodów należy dostarczyć do biura zawodów listę startujących  

z podpisem dyrektora i pieczęcią szkoły. 

• każdy startujący zobowiązany jest do posiadania karteczki z nazwiskiem, imieniem, rocznikiem i pieczątką  

szkoły. 

• brak limitu zgłaszanych uczestników. 
 

7. Nagrody: 

• dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników biegu  

• puchary/statuetki dla najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych 

• nagrody rzeczowe dla najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych 

8. Postanowienia końcowe: 
• za grupy szkolne odpowiedzialność ponoszą opiekunowie, 
• za stan zdrowia odpowiada nauczyciel/opiekun; 
• mile widziane akcenty biało-czerwone (strój, elementy stroju, kotyliony itp.) 
• kontakt: Agnieszka Morawiec tel. 501060216/ Agnieszka Polek tel. 508280752 

 



  BEŁCHATOWSKI BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA  

10.05.2022r. 
Program minutowy 

 

9:40        Zgłoszenia list startowych 
9:45        Zapoznanie z trasami biegowymi 
10:00      OTWARCIE ZAWODÓW 
10:03      Wspólna rozgrzewka dla uczestników biegu. 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE : 
 

10: 15  bieg 1   start dziewcząt   rocznik   2012 
  bieg 2   start chłopców    rocznik    2012 

bieg 3   start dziewcząt  rocznik    2013 
  bieg 4   start chłopców    rocznik    2013  
                   bieg 5   start dziewcząt   rocznik   2014 
  bieg 6   start chłopców     rocznik   2014 

   

   
Dekoracje prowadzone będą na bieżąco po każdym biegu. 
 

 

  


