
 
 

 

REGULAMIN 
III PILSKIEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO 

im. Jerzego Adamskiego 
 
 
 
 

I. CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

1. Upamiętnienie boksera Jerzego Adamskiego - srebrnego medalisty olimpijskiego w 
Rzymie, byłego mieszkańca Osiedla Staszyce,  

2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej w ramach 
cyklu biegów ulicznych i przełajowych w powiecie pilskim „Biegaj z nami”. 

 
II.  ORGANIZATORZY: 

1. Rada Osiedla Staszyce w Pile; 

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile. 

 
 

III.  TERMIN I MIEJSCE: 

1. Bieg odbędzie się 15 września 2012 roku (sobota), start o godz. 11:00, na dystansie 
5250 m, trasa według załączonego planu. 

2. Start i meta Biegu znajduje się w Pile na Osiedlu Staszyce w rejonie ulic: 
Dembowskiego, Zamenhofa i Cichej; 

3. Nawierzchnia trasy Biegu: droga gruntowa ok. 3 km, asfalt 0,6 km, kostka brukowa 
2,6 km , w tym dwa niewielkie podbiegi, ale dość odczuwalne. 

4. Trasa Biegu będzie oznakowana znakami co  kilometr. 

 
 

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W biegu mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 16. rok życia i nie 
mają przeciwwskazań zdrowotnych do biegu, co muszą potwierdzić, podpisując przed 
biegiem stosowne oświadczenie. 

 
 
V. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie  
http://f-time.pl/zapisy/index.php?bieg=111,  a sprawdzenie aktualnej listy 
uczestników na stronie: http://f-time.pl/zapisy/lista_startowa.php?bieg=111. 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu zawodów, w godz. 09:30 – 10:45.  

3. Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne !!! 

4. Kontakt z organizatorem: 



• e-mail: staszyce.pila@wp.pl; 
• lub tel. 508 381 105; 

 
 
VI.  KLASYFIKACJA: 

1. Kobiet i mężczyzn generalna; 

2. Kobiet i mężczyzn mieszkańców powiatu pilskiego; 

3. Kobiet i mężczyzn mieszkańców Osiedla Staszyce. 

Uwaga! Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą powtórnie nagradzani 
w klasyfikacji mieszkańców Osiedla (klasyfikacja powiatu jest niezmienna w całym 
cyklu – trzy najszybsze osoby wśród kobiet i mężczyzn z powiatu otrzymają medale).  

 
 
VII.  NAGRODY: 

1. Trzy pierwsze osoby w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary lub statuetki; 

2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale. 

3. Statuetka dla najmłodszego uczestnika biegu (musi mieć ukończone 16 lat). 

4. Wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. 

 
VIII.  WRUNKI BEZPIECZEŃSTWA : 

1. Zawodnicy startujący w biegu mają obowiązek poruszać się po wyznaczonej trasie 
za pilotem prowadzącym bieg; 

2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb 
zabezpieczających bieg, szczególnie na odcinkach przebiegających po drogach 
publicznych; 

3. Uczestnikom biegu zabrania się poruszania poza wyznaczoną trasą biegu (skracanie 
trasy). 

 
IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

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

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

3. Uczestnicy biegu mogą spodziewać się ciepłego posiłku, napojów, słodyczy i innych 
niespodzianek. 
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