
 

 

REGULAMIN II BIEGU O PUCHAR PREZESA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 

W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM 

(trasa nie posiada atestu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki) 

 

 

ORGANIZATORZY 

 

Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski 

Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim, ul Poznańska 13, 88-230 Piotrków Kujawski 

 

TERMIN I MIEJSCE: 

 

– bieg rozpocznie się 1.07.2017 (sobota) o godzinie 1400, 

– biuro zawodów czynne od godziny 1200 

– start Piotrków Kujawski ulica Poznańska 13 (przy Banku Spółdzielczym) 

– meta w miejscowości Połajewo (przy scenie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 

zapewniamy transport uczestników z miejsca mety). 

– Zbiórka i biuro organizacyjne przy Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim. 

 

CEREMONIE DEKORACJI ZAWODNIKÓW 

 

ok. 1630 – Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie (scena) 

 

TRASA 

 

Dystans 10 km na odcinku Piotrków Kujawski – Szewce– Rudzk Mały  – Połajewo 

 

UCZESTNICTWO 

Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 01.07.2017r. 18 lat, złożą odpowiednią 

kartę zgłoszeniową, podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność i odbiorą 

w biurze zawodów numer startowy. Podczas weryfikacji należy przedstawić – dowód tożsamości. 

 



 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajdować się będzie na 

stronach internetowych Urzędu Gminy w Piotrkowie Kujawskim i Stronie Banku Spółdzielczego w 

Piotrkowie Kujawskim, oraz w biurze zawodów w dniu startu w godzinach od 12.00 do 13.30 

 

LIMIT UCZESTNIKÓW 

Maksymalnie 120 osób. 

 

OGRANICZENIE CZASU TRWANIA BIEGU 

 

Maksymalny czas trwania biegu, to godzina i trzydzieści minut, zawodnik który przekroczył 

maksymalny czas trwania biegu musi opuścić trasę biegu. 

 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW IMPREZY 

 

1. Uczestnicy biegu powinni poruszać się w miejscu wyznaczonym przez organizatora. 

2. Nie wolno pod żadnym pozorem samodzielnie zmieniać wyznaczonych tras biegu. 

3. Uczestnicy imprezy plenerowej powinni wykonywać polecenia służby porządkowej druhów 

Ochotniczej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Policji, pracowników wyznaczonych przez 

Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. 

4. Kategorycznie zakazuje się poruszania uczestników imprezy po drogach publicznych, które 

nie zostały wyłączone z ruchu drogowego. 

5. W miejscach, gdzie trasa imprezy zostanie oznaczona taśmami, obowiązuje zakaz ich 

przekraczania. 

6. Zakazuje się używania słów powszechnie uznanych za obraźliwe. 

7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegania przepisów prawa miejscowego w tym 

ustawy o porządku w gminach. 

8. Kategorycznie zakazuje się przynoszenia na imprezę przedmiotów zagrażających 

bezpośrednio zdrowiu i życiu  (np. noże, środki pirotechniczne) 

9. Zakazuje się spożywania się w trakcie imprezy napojów alkoholowych i środków 

odurzających. 



10. Uczestnikom imprezy nie biorącym udziału w biegach zabrania się przebywania na 

wyznaczonych trasach oraz przebiegania trasy w trakcie trwania biegów. 

11. Od uczestników imprezy oczekuje się kulturalnego zachowania oraz dopingu dla uczestników 

biegów. 

 

KLASYFIKACJE 

Mężczyźni – generalna, 

Kobiety – generalna, 

 

NAGRODY 

Nagrody przewidziane są od pierwszego do trzeciego miejsca w każdej kategorii. 

Nagroda dla najlepszego Piotrkowianina 

 

WYŻYWIENIE 

Dla wszystkich uczestników przekąska, napój izotoniczny oraz woda w połowie trasy i na mecie. 

 

KOMUNIKAT KOŃCOWY 

Komunikat końcowy będzie dostępny w internecie na stronach: 

 www.piotrkowkujawski.pl  

 www.bspk.pl 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW BIEGU 

Każdy uczestnik biegu wypełniając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż biegnie na własną 

odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia, wyposaża się w strój sportowy i 

zabezpieczający we własnym zakresie. Uczestnik biegu deklaruje także, że nie będzie domagał się 

żadnych rekompensat w razie wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w biegu. 

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestnik zapewnia sobie we własnym 

zakresie. 

 

ZABEZPIECZENIE TRASY 

Za miejscowe, krótkotrwałe zatrzymanie ruchu ulicznego odpowiadają upoważnione do tego organy: 

http://www.piotrkowkujawski.pl/


Policja i Ochotnicza Straż Pożarna, wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane 

od organizatora i przymocowane do koszulek na piersiach, 

2. organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, 

3. organizator zapewnia szatnie, natryski, depozyt –  na trenie Ośrodka Wypoczynkowego w 

Połajewie. 

4. zawodników obowiązuje strój sportowy, 

5. organizator nie przewiduje pobierania żadnych opłat startowych, 

6. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich 

spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie. 

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI 

Tel. 696823531 

Tel. 604438372 

e-mail: bieg@bspk.pl  

 


