
 
                                                                  R E G U L A M I N I BIEGU ULICZNEGO 

„Biegaj z nami w Kutnie 
Kutno 29 września 2013 roku 

 
I.Patronat:- 
Prezydent Miasto Kutno – Zbigniew Burzyński 

II. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie ul. Kościuszki 26  tel./fax. (24) 355 22 24 

III. Cel:- 
- Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu. 

- Promocja miasta Kutno 

- Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego kobiet i mężczyzn w biegach ulicznych, 

- Rozpowszechnianie biegów ulicznych i sportu masowego 

- Popularyzacja biegania wśród społeczności  miasta Kutno 

IV. Termin i miejsce: 
-Bieg odbędzie się 29 września  2013 r. (niedziela) w Kutnie. 

- Start i meta na pl. J. Piłsudskiego.( godz.13.00 kobiety,13.50 mężczyźni) 

V. Trasa Biegu 
- Bieg zostanie przeprowadzony  zamkniętymi dla ruchu ulicami miasta na pętli długości 3200 metrów.   

- Dystans dla kobiet wynosi 3200m. (jedno okrążenie-zamknięcie trasy po 45 minutach) 

- Dystans dla mężczyzn wynosi 9600 metrów (trzy okrążenia - zamknięcie trasy po 1,20 godz. ) 

VI. Uczestnictwo: 
- Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 29.09.2013r. 16 lat, podpiszą oświadczenie, że 

startują na własną odpowiedzialność, uiszczą opłatę startową i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Wszyscy 

zawodnicy zgłoszeni elektronicznie do startu w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. W celu 

weryfikacji zawodników w Biurze Zawodów należy okazać się dokumentem tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).  

W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer startowy, agrafki.  

 Osoby od 16 do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna. Druki oświadczenia i zgody prawnego 

opiekuna będzie można pobrać w biurze zawodów w dniu imprezy i na stronie organizatora www.mosir.kutno.pl 

Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie dokonywać będzie firma DomTel-Sport Polska za pomocą 

elektronicznych chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta. Niewłaściwe zamocowanie chipa może 

spowodować nieklasyfikowanie zawodnika. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po  

biegu chip należy zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje nieujęcie w 

komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację. 

VII. Zapisy: 

 1.Zapisy przez Internet – http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/index.php?LP_impr=47   

 2.Zapisy osobiste –  możliwe tylko i wyłącznie w dniu 29 września  2013r. godz. 10.30 – 12.00  w biurze zawodów na 

Pl. Piłsudskiego 

 VIII. Opłaty: 
Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty uznania wpływu na rachunku bankowego Organizatora i wynosi:  

1) 20 z ł – pod warunkiem, że wpisowe wpłynie na rachunek bankowy Organizatora  

tylko i wyłącznie do dnia 26 września 2013r. do godz. 23:59. 

Po tym terminie nie ma możliwości dokonania opłaty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora ! 

Numer konta: Bank BGŻ/o Kutno  57 2030 0045 1110 0000 0164 9340 (z dopiskiem Bieg –nazwisko, imię, rocznik) 
2) 30 zł –gdy uczestnik biegu wpłaci w dniu 29.09.2013r. 

3) Opłata startowa w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu nie podlega zwrotowi bez względu na przyczynę 

nieuczestniczenia w biegu.  

IX. Klasyfikacja końcowa-: 
Klasyfikacja generalna (mężczyzn i kobiet):I miejsce  - 500 zł, II - 400 zł, III - 300 zł, IV - 200zł, V - 100zł .  

W kategoriach kobiety i mężczyźni za I miejsce zwycięzcy otrzymują puchary lub statuetki.  

- Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w kategorii kobiet i mężczyzn , miejsce I - 300 zł, II - 200zł, III - 100zł .  

   miejsca  I-III puchary . 

-Wszyscy uczestnicy otrzymają koszulkę, napój i pamiątkowy medale na mecie.  

-Uroczyste wręczenie nagród nastąpi o godzinie 15.30 na pl. J. Piłsudskiego. 

X. Postanowienia końcowe:- 



- Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską. 

- Uczestnicy biegu startują na swoją odpowiedzialność nie będą ubezpieczani od nieszczęśliwych wypadków.- 

- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. 

                                                            

                                                                               ORGANIZATOR          


