
Zimowe Grand Prix Piły w biegach przełajowych 2020/2021 

 

1.      Cel imprezy: 

-popularyzacja biegania i marszu nornic walking  jako najprostszej formy aktywności i rekreacji 

ruchowej stanowiących jeden z elementów zdrowego stylu życia. 

- promowanie okolicznych terenów zielonych – jako miejsc wskazanych do aktywności fizycznej 

- sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej. 

- wsparcie zbiórki charytatywnej - pomoc w rehabilitacji  

  

2.      Organizator: Miłosz Czechowicz Trenuj z Najlepszymi 

Współorganizator: UKS Sportowiec Piła, Arkadiusz Knap Drukarnia Kameleon Colours , Brooks 

Running, Sklep 4 RUN – Marek Jaroszewski 

  

3.      Termin: 

28 listopad (sobota) 

19 grudzień (sobota) 

16 styczeń (sobota) 

20 luty (sobota) 

20 marzec (sobota) 

 

4.     Miejsce: lotnisko Piła, wjazd od ulicy Wałeckiej 

5.     Trasa:  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Parking: 

 
 

6.     Dystans ~5,4 km dla biegaczy i uczestników marszu Nordic Walking 

 

7.     Harmonogram startów: 

9:30– otwarcie biura zawodów 

10:00 - start 2 osób (numer 1 i 2) 

Co minutę start kolejnych dwóch osób zgodnie z przyporządkowanym numerem startowym 

 odpowiadającym godzinie startu. 

(10:01 – start  osób z numerami 3 i 4, 10:02 – start osób z numerami 5 i 6 i tak dalej…..) 

8.     Kategorie 

Kategoria Open Bieg: Kobiet i mężczyzn 

Kategoria Open Nordic Walking: Kobiet i mężczyzn 

9.     Limit uczestników: Ze względu na formułę biegu – start parami. Organizator nie przewiduje 

limitu osób. 

10.  Zgłoszenia 

-Zgłoszenia należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej:  

https://foxter-sport.pl/grandprix/zimowe-grand-prix-pily-w-biegach-przelajowych-2020-

2021?fbclid=IwAR01-0wW4cYkaYFUyhtkbBSC-vl7EF9xAw5odaHVLTZrOSub2G0ZmOSYoew 

-Zgłaszać swój udział drogą elektroniczną na wybrany bieg można do czwartku – poprzedzającego 

start edycji. 

-Istnieje możliwość zgłoszenia na cały cykl zawodów.  

-Numer startowy jak również godzina startu zostają nadane raz na cały cykl. 

-Osoby startujące w zawodach muszą mieć ukończone 16 lat – pod opieką dorosłych. – Każdy 

uczestnik podczas odbioru pakietu startowego podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań do 

uprawiania aktywności fizycznej, zapoznania się i stosowania do postanowień powyższego 

regulaminu oraz zgodę na publikację wizerunku i przechowywanie danych osobowych. 

11.  Opłata startowa 

Opłata startowa na jedną edycję (dokonana drogą elektroniczną do czwartku poprzedzającego 

imprezę) – 40 zł 

Opłata startowa (bez medalu) w biurze zawodów – 50zł 

https://foxter-sport.pl/grandprix/zimowe-grand-prix-pily-w-biegach-przelajowych-2020-2021?fbclid=IwAR01-0wW4cYkaYFUyhtkbBSC-vl7EF9xAw5odaHVLTZrOSub2G0ZmOSYoew
https://foxter-sport.pl/grandprix/zimowe-grand-prix-pily-w-biegach-przelajowych-2020-2021?fbclid=IwAR01-0wW4cYkaYFUyhtkbBSC-vl7EF9xAw5odaHVLTZrOSub2G0ZmOSYoew


Opłata startowa – za cały cykl (dokonana do czwartku poprzedzającego pierwszą imprezę)  150 zł 

Opłata za zgubiony numer startowy / duplikat/  – 10zł 

 

* organizator wspiera akcję charytatywną, pomoc w rehabilitacji przekazując od każdej osoby 

zapisanej na edycje cegiełkę w wysokości 5 zł. O osobie / osobach, których będziemy pomagali 

informacje udzielimy za pośrednictwem naszej strony fb. 

  

12 klasyfikacja generalna 

W czasie trwania cyklu przeprowadzone zostaną dwie klasyfikacje biegaczy i uczestników marszu 

Nordic Walking z podziałem na kobiety i mężczyzn. 

- warunkiem sklasyfikowania jest udział w minimum 4 edycjach cyklu 

- do klasyfikacji generalnej liczyć się będzie suma 4 najlepszych czasów. Zwycięzcą zostanie ta osoba, 

która uzyska najkrótszy czas 

- Podczas pojedynczych startów organizator nie przeprowadza klasyfikacji, dekoracji uczestników. 

- zwycięzcy klasyfikacji generalnej (3 pierwsze kobiety i mężczyźni) zostaną nagrodzeni drobnymi 

upominkami drogą pocztową po zakończeniu cyklu i opublikowaniu wyników. 

  

13. Wyniki i pomiar czasu 

Organizator zapewnia „ręczy” pomiar czasu. Ze względu na panujące warunki i obostrzenia wyniki 

edycji zostaną opublikowane na stronie FB organizatora, i w wydarzeniu do 3 dni po imprezie.   

 

14. Organizator zapewnia: 

- medal okolicznościowy po każdej z edycji (dla osób zapisanych drogą elektronicznie) 

-  wodę i słodką przekąskę regeneracyjną 

- pomiar czasu 

- oznakowaną i zabezpieczoną trasę biegu / marszu. 

- dla osoby która ukończy min. 4 edycje - "stojak na medale" (po finałowym biegu)  

- zabezpieczenie medyczne zawodów 

  

15. Postanowienia końcowe: 

- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne 

- Uczestnicy startują tylko i wyłącznie w godzinach przypisanych do swoich numerów startowych. 

W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość zmiany godziny startu (jednorazowo – po 

indywidualnym rozpatrzeniu prośby) 

- osoby zapisane w biurze zawodów – startują „po ostatnim zawodniku”  

- organizator nie zapewnia / zabezpiecza: toalety, szatni, depozytu. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 

- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność. 

- Organizator ma prawo odmówić zawodnikowi startu bez podania przyczyny. 

- Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora. 

 

- W przypadku konieczności odwołania biegu (nie z winy organizatora, opłata 

startowa zostanie zwrócona. Zostanie jednak pomniejszona o ~10% ze 



względu na poniesione koszta tzn. prowizja od przelewów, praca firmy 

zajmująca się indywidualnym dokonywaniem zwrotów).  
  

16. środki bezpieczeństwa: 

- Ograniczenie liczby uczestników zgodnie z zaleceniami rządowymi 
- Harmonogram imprezy minimalizujący gromadzenie się 
- Medale na mecie nie będą zawieszane na szyję uczestników 
- Środki do dezynfekcji rąk dostępne w biurze zawodów 
-Podczas odbioru pakietu startowego zalecane jest zasłanianie ust i nosa 
 


