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Regulamin 
4. Mistrzostw Polski Budowlanych i Architektów  

w biegu długodystansowym na 10km 
1. Cel 

Popularyzacja biegania budowlanych i architektów jako najprostszej formy ruchu, 
Oderwanie od codziennego zabieganego życia zawodowego, 
Wyłonienie w oddzielnej klasyfikacji Mistrza i Mistrzyni Polski Budowlanych i Architektów w biegu 
długodystansowym na 10km. 

2. Organizatorzy 
Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa  
� Przy współudziale: 
Śląska  Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach 
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Częstochowie 
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Częstochowa 
  
Kontakt: 
Jarosław Kołodziejczyk  
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
4. Mistrzostw Polski Budowlanych i Architektów w biegu długodystansowym na 10km 
e-mail: bieg@zabiegani.czest.pl 
lub 
Waldemar Szleper 
V-ce przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa w Katowicach 
e-mail: waldemarszleper@o2.pl 
 
3. Termin i miejsce 

4. Mistrzostwa Polski Budowlanych i Architektów w biegu długodystansowym na 10km odbędą się  
5 kwietnia 2014r. w ramach 6 Biegu Częstochowskiego. 
START 5 kwietnia 2014 r. (sobota) godz.14:00, III Al. NMP , Częstochowa 
BIURO ZAWODÓW - biuro mieścić się będzie w hali sportowej przy IV LO im H. Sienkiewicza – wejście od ul 
Racławickiej. 
Uczestników 4. Mistrzostw Polski Budowlanych i  Architektów w biegu długodystansowym na 10km obowiązuje 
regulamin 6 Biegu Częstochowskiego (trasa, pomiar czasu, zgłoszenie, sprawy finansowe itd.) 
 

4. Zgłoszenie 

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 31.03.2014r. ( szczegóły wg regulaminu 6 Biegu Częstochowskiego) 
Elektronicznie - na stronie www.zabiegani.czest.pl. 
Podczas rejestracji w elektronicznym formularzu zgłoszeń do 6 Biegu Częstochowskiego w polu klasyfikacja 
dodatkowa  należy zaznaczyć pole w klasyfikacja dodatkowa Budowlańcy i  Architekci. 
Osoby, którzy dokonają zgłoszenia do 6 Biegu Częstochowskiego i będą chcieli wziąć udział w  4.Mistrzostwach 
Polski Budowlanych i Architektów na dystansie 10km  muszą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez 
okazanie w dniu biegu  świadectwa ukończenia szkoły zawodowej o profilu budowlanym lub dyplom technika 
budownictwa/ architektury, dyplom ukończenia studiów o profilu budownictwo / architektura bądź legitymacji 
SARP, PZITB lub zaświadczenia z Izby Zawodowej.  

Czynni członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  będą zwolnieni z opłaty startowej 
wyszczególnionej w regulaminie 6 biegu częstochowskiego pod warunkiem wpisania swojego numeru 
członkowskiego w trakcie elektronicznej rejestracji do biegu w polu OPIS.    

Zawodnicy, którzy nie dokonają dodatkowego zgłoszenia (jak wyżej) nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji 4 
Mistrzostw Polski Budowlanych i Architektów w biegu długodystansowym na dystansie 10km.  

5. Klasyfikacja i nagrody 

Klasyfikacja generalna oddzielnie dla Budowlanych i architektów w kategorii  kobiet i mężczyzn . 

W kategoriach kobiet i mężczyzn dla trzech pierwszych miejsc przewidziano, okolicznościowe statuetki i nagrody 
rzeczowe. Wyniki biegu dostępne będą na stronach www.zabiegani.czest.pl  i www.maratonypolskie.pl 

 


