
REGULAMIN 

VI BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI  
Piła, 11 listopada 2012 roku 

 
 

I. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
1. Uczczenie pamięci bohaterów walk o niepodległość Polski. 
2. Popularyzacja biegania jako środka aktywności ruchowej. 

3. Wyłonienie najlepszych biegaczy wśród mieszkańców powiatu 
pilskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 
II. ORGANIZATORZY: 

Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła,    

tel. 67 210-94-80 
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile, ul. Żeromskiego 90,  

64-920 Piła, tel. 67 214-28-46 
 

III. TERMIN: 

11 listopada 2012 roku (niedziela), godz. 10:30 
 

IV. MIEJSCE ZAWODÓW: 
1. Bieg odbędzie się na ulicach miasta Piły (ul. Kwiatowa – MOPS, 
rondo im. J. Piłsudskiego, ul. Z. Starego, ul. S. Okrzei, rondo  

im. J. Kuronia, ul. Warsztatowa, ul. Ceglana, ul. Żeromskiego,  
ul. Trentowskiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Konarskiego, pl. 9 Maja,  

ul. Drygasa, ul. Bohaterów Stalingradu, pl. Zwycięstwa).  
2. Długość trasy: około 4100 metrów. 

3. Start: ul. Kwiatowa (przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Dworca PKS w Pile). Meta: plac Zwycięstwa.  

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W biegu mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni urodzeni w 1996 roku  

i starsi, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do biegu 
wytrzymałościowego, co muszą potwierdzić, podpisując przed biegiem 
stosowne oświadczenie. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę 

rodziców bądź opiekunów do udziału w biegu. 
 

VI. ZGŁOSZENIA: 
1. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu biegu w Biurze Zawodów,  

w godz. 8:15 – 10:00 oraz od 15 października za pośrednictwem 

strony internetowej: http://f-time.pl/zapisy/index.php?bieg=113 
2. Każdy uczestnik, w tym również młodzież szkół 

ponadgimnazjalnych, jest zobowiązany wypełnić i podpisać 
stosowne oświadczenie w Biurze Zawodów, informujące o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. 

3. Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację podstawowych danych 
osobowych (imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania) 

celem sporządzenia klasyfikacji końcowej (w tym klasyfikacji  
na potrzeby cyklu „Biegaj z nami 2012”). 

4. Biuro Zawodów będzie się znajdować w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Pile, przy ul. Kwiatowej.  

http://f-time.pl/zapisy/index.php?bieg=113


 

VII. KLASYFIKACJA: 
We wspólnym biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje: 

a) klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, 
b) klasyfikacja mieszkańców powiatu pilskiego – kobiety  

i mężczyźni, 

c) klasyfikacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych - dziewczęta  
i chłopcy. 

 
VIII. NAGRODY: 

Dla najlepszych uczestników przewidziano puchary i medale oraz inne 

upominki. 
 

IX. 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. 
 

 

   


