
 
REGULAMIN 

II PILSKIEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO 
im. Jerzego Adamskiego 

Piła, 17 września 2011 roku 

 
 

I. CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
 

1. Upamiętnienie medalisty olimpijskiego, boksera Jerzego Adamskiego 
2. Popularyzacja biegania jako środka aktywności ruchowej. 
3. Wyłonienie najlepszych biegaczy wśród mieszkańców powiatu 

pilskiego. 
 

II. ORGANIZATORZY: 
Rada Osiedla Staszyce w Pile, ul. Motylewska 9, 64-920 Piła, tel. 508-
381-105 (Marian Małecki) 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła, 
tel. 67 213-27-83 
 

III. PATRONAT: 
Mirosław Mantaj – Starosta Pilski 

 
IV. TERMIN: 

Bieg odbędzie się 17 września 2011 roku (sobota) o godz. 11:00. 
 

V. MIEJSCE ZAWODÓW: 
1. Teren osiedla Staszyce w Pile (według załączonego planu) 
2. Długość trasy: około 5250 metrów. 
3. Start i meta: ul. Cicha (w pobliŜu wejścia do lasu)  
4. Nawierzchnia trasy: kostka brukowa, asfalt, droga gruntowa, w tym 

dwa niewielkie podbiegi (ale odczuwalne) 
 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W biegu mogą uczestniczyć kobiety i męŜczyźni, którzy ukończyli 16. 
rok Ŝycia i  nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do biegu 
wytrzymałościowego, co muszą potwierdzić, podpisując przed biegiem 
stosowne oświadczenie. 

 
VII. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów, w godz.  
9:30 – 10:45.  

2. KaŜdy uczestnik biegu powinien posiadać czytelnie wypełnioną 
kartkę startową, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, rok 
urodzenia, miejsce zamieszkania. 

3. Biuro Zawodów będzie się znajdować przy linii startu do biegu.  
4. Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne. 

 
VIII. KLASYFIKACJA: 

We wspólnym biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje: 
a) klasyfikacja generalna wśród kobiet i męŜczyzn, 



b) klasyfikacja mieszkańców powiatu pilskiego wśród kobiet  
i męŜczyzn w ramach cyklu „Biegaj z nami 2011”, 

c) klasyfikacja kobiet i męŜczyzn osiedla Staszyce. 
 
 

IX. NAGRODY: 
Dla najlepszych uczestników przewidziano puchary lub statuetki. 
Dodatkowo wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale. 
Przewidziana jest równieŜ statuetka dla najmłodszego uczestnika biegu 
(musi mieć ukończone 16 lat). 
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu oraz na 
mecie. 

2. Przy trasie ustawieni będą sędziowie oraz pomoc techniczna, którzy 
pilnować będą prawidłowego pokonywania trasy przez uczestników. 

3. Zawodnicy przemierzają trasę biegu za pilotem prowadzącym bieg. 
4. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 
 


