
Mistrzostwa Powiatu Pilskiego w biegach przełajowych 2023 

 

1.      Cel imprezy: 

-popularyzacja biegania i marszu nordic 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. 

- wyłonienie najszybszych biegaczy wśród kobiet i mężczyzn   

  

2.      Organizator: Miłosz Czechowicz Trenuj z Najlepszymi 

Partner: Krzysztof Pabich, Salon Pabich - Renault, Salon Pabich - Dacia, 4RUN TEAM, Aeroklub Ziemi 

Pilskiej 

3.      Termin: 18.03.2023 (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 zawodów: 

9:00-9:45 biuro zawodów  

10:00 start główny 

11:00 zakończenie imprezy dekoracje  

 

8.     Kategorie: 

Kategoria Open kobiet i mężczyzn  

 

9.     Limit uczestników: Organizator nie przewiduje limitu osób. 

 

10.  Zgłoszenia 

-Zgłoszenia należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej:  

https://foxter-sport.pl/ 

-Zgłoszenia do 10.03.2023 

-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 wynosi 25zł 

Opłata startowa (bez medalu) w biurze zawodów – 75zł 

 

   

12.  Wyniki i pomiar czasu 

Organizator zapewnia „ręczny” pomiar czasu. Wyniki zostaną opublikowane na FB w dniu imprezy lub 

w dniu kolejnym.  

 

 

14. Organizator zapewnia: 

- medal okolicznościowy  

-  gorącą wodę – herbatę/kawę  

- ręczny pomiar czasu 

- oznakowaną i zabezpieczoną trasę biegu / marszu. 

- zabezpieczenie medyczne zawodów 

 

 15. Dekoracja  

Organizator udekoruje Mistrzynię / Mistrza Powiatu Pilskiego w biegach przełajowych i kolejne 5 

osób (łącznie 6 pierwszych Kobiet i 6 pierwszych mężczyzn kat. OPEN) Dekoracja nastąpi o godzinie 

11:00 

  

16. środki bezpieczeństwa: 

Bieg po wyznaczonej trasie (ścieżkach leśnych), zachowanie przepisów bezpieczeństwa ppoż  

https://foxter-sport.pl/

