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                                                  REGULAMIN 

 XV BIEGU ZAWILCA 

13 MAJA 2023 r. 
 

CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Cel imprezy: 

Popularyzacja biegania jako formy rekreacji. 

Promocja złotowskich firm, miasta i regionu. 

2. Organizator: 

Stowarzyszenie „Złotowski Bieg Zawilca”. 

3. Współorganizatorzy: 

Nadleśnictwo Złotów, Urząd Miasta Złotowa, Lill-Sport, Złotowskie Centrum 

Aktywności Społecznej. 

4. Termin i miejsce: 

13 maja 2023 rok /sobota/ 

Start / Meta – Park Zwierzyniec, al. P.J. Lenne 1, Złotów 

5.   Informacje: 

➢ Sekretariat XV Biegu Zawilca – Dariusz Kowalski tel. 691 174 892, Jarosław 

Fruziński tel. 668-110-625 

➢ Sędzią głównym XV  Biegu Zawilca będzie Jakub Kokowski 

➢ W dniu zawodów udostępnione będą: 

* stoiska z gastronomią, 

* stoiska z sprzętem sportowym do uprawiania joggingu, 

* depozyt na rzeczy osobiste w czasie biegu, 

➢ Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

➢ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników. 

➢ W czasie biegu należy zachować szczególną ostrożność. 

➢ Uczestnicy biegu wykonują polecenia sędziów oraz służb zabezpieczających. 

➢ Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej. 



 
➢ Organizator zapewnia toalety. 

➢ Reprezentacje placówek szkolnych przez cały czas trwania imprezy muszą 

przebywać z opiekunem. 

➢ Sprawy nie objęte regulaminem oraz wszelkie kwestie sporne i niejasności, 

jakie mogą wyniknąć podczas imprezy rozstrzyga organizator. 

➢ Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

➢  Bieg Główny obsługiwany będzie przez firmę FOXTER Sport, która zapewni 

elektroniczny pomiar czasu ( biuro@foxter-sport.p, www.foxter-sport.pl ). 
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

 

BIEG GŁÓWNY  

Zapisy: do 08 maja 2023 roku. Limit miejsc ustala się na 850 osób. 

Start: godzina 15.30  

Trasa biegu: 

alejkami Parku Zwierzyniec na dystansie  5,0 km,  wg załączonej mapki. 

 

UWAGA !!!!!! 

W trakcie biegu głównego odbędą się  

Mistrzostwa Polski Leśników w kategorii kobiet i mężczyzn, 

Mistrzostwa Par Małżeńskich 

Mistrzostwa w Nordic Walking 

Mistrzostwa Drużynowe  

 
 

Uczestnictwo 

Prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat i uiściły opłatę startową. 

Sprawy finansowe 

  

Opłata startowa za Bieg Główny: 

  

1. Opłata indywidualna (ostateczny termin 08 maja 2023r.) – 40,00 zł: w formie 

płatności zdalnej w systemie „Płatności24” lub w formie przelewu na rachunek SBL 

Zakrzewo o numerze: 37 8944 0003 0005 5622 2000 0010 z dopiskiem "Bieg 

Zawilca – Imię i nazwisko" oraz podaniem imienia i nazwiska zawodnika.  

W ramach opłaty startowej zawodnikowi przysługuje:  

• Numer startowy  

• Chip do elektronicznego pomiaru czasu  

• Butelka wody 



 
• Kupon żywieniowy po biegu 

• Koszulka biegowa (gwarancja rozmiaru tylko dla osób, które zarejestrują się do 

28 kwietnia 2023 roku.) 

• Medal okazjonalny  

• Inne materiały promocyjno-reklamowe  

 

2. Opłata za drużynę - 300 zł w formie przelewu płatne do 08 maja 2023 r: na rachunek 

SBL Zakrzewo o numerze: 37 8944 0003 0005 5622 2000 0010 z dopiskiem "Bieg 

Zawilca – drużyna:" nazwa drużyny.  Jest to opłata niezależna od opłaty startowej 

każdego z uczestników. Drużynę stanowi minimum pięć osób (dwie kobiety i trzech 

mężczyzn), w przypadku większej ilości osób w drużynie do klasyfikacji liczy się 

czas 5 najlepszych (w wyżej wymienionym składzie). 

 

Klasyfikacja  

 

• Kategoria Open  

- kobiety miejsca I-III  

- mężczyźni miejsca I-III  

 

• Kategorie wiekowe (miejsca I-III)  
 

Kat.  Kobiety  Kat.  Mężczyźni  

K16  16 – 18 lat  M16  16 – 18 lat  

K19  19 – 29 lat  M19  19 – 29 lat  

K30  30 – 39 lat  M30  30 – 39 lat  

K40  40 – 44 lat  M40  40 – 44 lat  

K45  45 – 49 lat  M45  45 – 49 lat  

K50  50 – 54 lat  M50  50 – 54 lat  

K55  55 – 59 lat  M55  55 – 59 lat  

K60  60 i więcej  M60  60 i więcej  

 

• Kategoria Mistrzostwa Polski Leśników:  

- kobiety miejsca I-III  

- mężczyźni miejsca I-III  

 

• Kategoria Małżeństw:  

- miejsca I – VI  

 

• Kategoria Nordic Walking: 

- kobiety miejsca I-III  

- mężczyźni miejsca I-III 

 

• Kategoria Drużyn: 

- miejsca I-III  

 



 
Nagrody  

• w kategorii Open miejsca I-III, statuetki oraz nagrody rzeczowe,  

• w kategoriach wiekowych; miejsce I statuetka oraz nagroda rzeczowa,  za zajęcie II i III 

miejsca statuetki,  

• w kategorii Mistrzostwa Polski Leśników leśnik miejsca I-III uhonorowane zostaną 

pamiątkowymi statuetkami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile,  

• w kategorii Nordic Walking miejsce I statuetka i nagroda rzeczowa, za zajęcie II i III 

miejsca statuetki,  

• w kategorii Drużyny pamiątkowe statuetki,  

• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg Główny wezmą udział w konkursie o nagrody 

rzeczowe i wycieczkę na Wyspy Kanaryjskie.  

 

Rejestracja  

• Zapisu można dokonywać elektronicznie do dnia 08 maja 2023 r poprzez stronę 

http://www.biegzawilca.pl oraz na stronie firmy https://foxter-

sport.pl/registration/register/541  

• Podczas rejestracji wypełnić należy wszystkie pola formularza, szczególnie dotyczące 

rozmiaru koszulki oraz kategorii biegowych, w których startuje zawodnik.  

• Zawodnicy startujący w kategorii Małżeństw muszą zweryfikować obu partnerów w 

biurze zawodów.  

• Zgłoszone i opłacone ekipy w kategorii „Drużyna”, w terminie do 08 maja 2023 r muszą 

przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail: zarzad@bieg-zawilca.pl lub dostarczyć 

osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Złotów, al. P. J. Lenne 1.  

• Przyjęcie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacja regulaminu biegu i zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla 

potrzeb biegu i organizatora.  

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania puli pakietów ponad limit miejsc w ilości 50 

sztuk. 
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REGULAMIN BIEGÓW MŁODZIEŻOWYCH 

 

 

Start godzina 10.00  – zgodnie z PROGRAMEM MINUTOWYM 

 

Trasa biegu – aleja P.J. Lenne na dystansie: 

przedszkola – 100 m 

I klasa          – 250 m 

II klasa        – 350 m 

III klasa       – 450 m 

IV klasa       – 450 m 

V klasa        – 600 m 

VI klasa      – 600 m 

VII, VIII     – 800 m 

 

Sprawy finansowe 

Uczestnicy biegów młodzieżowych nie ponoszą opłat startowych.  

 

Klasyfikacja 

Przedszkola– chłopcy, dziewczęta                                          

Szkoły Podstawowe i Gimnazjum 

I klasa – chłopcy, dziewczęta 

II klasa – chłopcy, dziewczęta 

III klasa – chłopcy, dziewczęta 

IV klasa – chłopcy, dziewczęta 

V klasa – chłopcy, dziewczęta  

VI klasa – chłopcy, dziewczęta 

VII klasa – chłopcy, dziewczęta 

VIII klasa– chłopcy, dziewczęta  

 

 

Nagrody  

We wszystkich kategoriach biegów młodzieżowych - medale za miejsca 1-3 oraz 

nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają medale pamiątkowe. 

 

 



 
Rejestracja  

Przedszkola oraz szkoły podstawowe uczestniczą w biegach z kartami i numerami startowymi 

(tak jak w poprzednich edycjach biegu). 

Odbiór karty startowej odbywać się będzie w biurze zawodów biegów młodzieżowych w dniu 

imprezy na godzinę przed startem każdego z biegów (zgodnie z programem minutowym 

zawodów). 

Rejestracja uczestnika jest równoznaczna z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla 

potrzeb biegu i organizatora. 

 

 

 

 

                                                                                           Organizator 

                                                                  Stowarzyszenie „Złotowski Bieg Zawilca” 


