
REGULAMIN XVI MAZOWIECKIEJ PIĘTNASTKI 
29 MAJA 2011 

I. CEL IMPREZY: 

 Popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej wśród wszystkich 
grup wiekowych 

 Promocja miasta i powiatu 

 Integracja środowisk biegaczy z terenu kraju 

 Uświetnienie obchodów 590 rocznicy nadania praw miejskich miastu Miosk Mazowiecki 

 Wyłonienie najlepszych biegaczy na dystansie 15 km w różnych kategoriach wiekowych 
II. ORGANIZATORZY: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miosku Mazowieckim, adres korespondencyjny: 
Aquapark Miejski, ul. Wyszyoskiego 56, 05-300 Miosk Mazowiecki, (25)752 24 46, 
imprezy@mosir.org.pl, www.pietnastka.mosir.org.pl  

 Współorganizacja: MKS Mazovia, Miejski Dom Kultury, OSŻW Miosk Mazowiecki 

 Bieg odbędzie się pod honorowym patronatem Burmistrza Mioska Mazowieckiego 
III. TERMIN I MIEJSCE: 

 29 maja 2011 (niedziela), godz. 12.00 na placu przed Miejskim Domem Kultury, Miosk 
Mazowiecki, ul. Warszawska 173, gdzie znajduje się start i meta biegów oraz biuro zawodów   

IV. ZGŁOSZENIA: 

 Elektroniczne zgłoszenia zostaną uruchomione w dniu 26 marca 2011 na stronie  
www.super-sport.com.pl/zapisy, a zamknięte zostaną w dniu 28 maja 2011 godz. 12:00. Po 
tym terminie można dokonad zgłoszenia w dniu zawodów. 

 Zgłoszenia będą także przyjmowane w dniu zawodów dnia 29 maja 2011 w godzinach od 9.00 
do 11.30 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 173  

 W celu uzyskania informacji dotyczącej bazy noclegowej na terenie miasta należy wysład 
zapytanie pod adres: imprezy@mosir.org.pl 

V. TRASA BIEGU I POMIAR CZASU: 

 Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 15 kilometrów (3 pętle o długości 5 km) 

 Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, jest oznakowana, zabezpieczona  
i zamknięta dla ruchu, na trasie są punkty z woda, napojami izotonicznymi i gąbkami 

 Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie się odbywad za pomocą systemu chipów. Każdy 
zawodnik podczas weryfikacji i zapisów otrzyma numer startowy z chipem który  
ma obowiązek zwrócid na mecie biegu. Posiadanie chipa jest warunkiem sklasyfikowania  
w komunikacie koocowym  

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazad się dokumentem tożsamości 
(zdjęcie i data urodzenia) 

 Zawodnik powinien posiadad aktualne badania lekarskie 

 W przypadku braku badao zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazao 
zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialnośd 
(zaświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy lub do pobrania na stronie 
www.mazowieckapietnastka.pl) 

 W biegu może wziąd udział każdy kto ukooczył 16 rok życia – zawodnicy niepełnoletni muszą 
posiadad zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w biegu 

VII. KATEGORIE WIEKOWE: 

 Kobiety: 16-29, 30-39, 40-49, 50 i powyżej 

 Mężczyźni: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i powyżej 

 Niepełnosprawni – aby wystartowad w kategorii niepełnosprawnych zawodnik ma obowiązek 
okazania w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, który jest 
wydawany przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (nie dopuszcza się 
zawodników na wózku) 

http://www.pietnastka.mosir.org.pl/
http://www.super-sport.com.pl/zapisy


VIII. NAGRODY: 

 Klasyfikacja generalna kobiet za miejsca 1-3: nagrody rzeczowe, medale, dyplomy  
oraz puchar za zwycięstwo 

 Klasyfikacja generalna mężczyzn miejsca 1-3: nagrody rzeczowe, medale, dyplomy  
oraz puchar za zwycięstwo 

 W poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-4: nagrody rzeczowe, medale, 
dyplomy oraz puchar za zwycięstwo  

 wszyscy uczestnicy, którzy ukooczą bieg a nie otrzymali wcześniej nagród wezmą udział  
w losowaniu nagród dodatkowych 

 250 zawodników otrzyma medale pamiątkowe z biegu rozdawane na mecie 

 250 zawodników po oddaniu numeru startowego otrzyma pamiątkową koszulkę XVI 
Mazowieckiej Piętnastki 

IX. MISTRZOSTWA MIOSKA MAZOWIECKIEGO: 

 Prowadzona będzie klasyfikacja dodatkowa w kategorii kobiet i mężczyzn  
wśród mieszkaoców Mioska Mazowieckiego w ramach „XVI Mistrzostw Mioska 
Mazowieckiego” 

 Do rywalizacji może przystąpid każdy kto spełnia warunki zawarte w punkcie VI  
oraz jest mieszkaocem Mioska Mazowieckiego (potwierdzeniem jest meldunek) 

 Za miejsca 1-3 przewidziane są dyplomy, medale, puchary i nagrody rzeczowe 
X. IV MISTRZOSTWA POWIATU MIOSKIEGO SŁUŻB MUNDUROWYCH O PUCHAR 

KOMENDANTA ODDZIAŁU SPECJALNEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ  
W MIOSKU MAZOWIECKIM: 

 Prowadzona będzie klasyfikacja dodatkowa w kategorii służb mundurowych w ramach  
„IV Mistrzostw Powiatu Mioskiego Służb Mundurowych o Puchar Komendanta OSŻW” 

 Za miejsca 1-3 przewidziane są dyplomy, medale oraz puchar za zwycięstwo 

 W ramach tej klasyfikacji uczestniczyd mogą Żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze 
Policji, Straż Miejska, , Straż Pożarna oraz Służba Ochrony Kolei z terenu powiatu mioskiego 

XI. OPIEKA LEKARSKA: 

 Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską na czas trwania zawodów 

 Uczestnicy biegu ubezpieczają się we własnym zakresie 
XII. SPRAWY FINANSOWE: 

 Obowiązuje opłata w wysokości 20 zł 

 Opłata uiszczana jest wyłącznie w dniu zawodów przy weryfikacji w biurze zawodów 

 Kupon konsumpcyjny zawodnik otrzymuje po zwrocie numeru startowego do biura zawodów 
– w ramach kuponu zawodnik otrzymuje ciepły posiłek, słodką bułkę i napój  

XIII. POSTANOWIENIA KOOCOWE: 

 Przystępując do biegu zawodnik automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego 
regulaminu 

 Bieg zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZLA 

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

 Organizatorzy zapewniają szatnię 

 Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu imprezy organizator nie odpowiada 

 Interpretacja powyższego regulaminu należed będzie do organizatorów i sędziego głównego 
zawodów 

 Dodatkowo przed biegiem głównym zostaną przeprowadzone biegi dla  

 Za bieg odpowiedzialni są: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miosku 
Mazowieckim Robert Smuga, Inspektor ds. Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta  
Miosk Mazowiecki Andrzej Ryszawa, Starszy Inspektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Miosku Mazowieckim Eliza Gągol 

 


