
Bieg o Złotą Sikawkę  

  

1. Cel imprezy:  

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

ruchowej  

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

- sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej   

- pokaz sprzętu strażackiego, wojskowego, lotniczego 

 

- promowanie aktywnej formy spędzenia czasu z najbliższymi 

 

2. Organizator:  

OSP RW w Pile  

Marcin Wojtania (Tel. 603 037 902)  

 

3. Termin:  

17.06.2023r. (sobota)  

 

4. Miejsce:   

Lotnisko Piła przy Pilskim Muzeum Wojskowym 

 

5. Trasa:   

Trasa poprowadzona zostanie po płycie dojazdowej lotniska, drogach leśnych 

 

6. Dystans:   

~5,1 km dla biegaczy i uczestników marszu Nordic Walking (1 okrążenie),   

~10,2 km dla biegaczy (2 okrążenia)  

 

7. Harmonogram:  

10:00-13:30 Wydawanie pakietów dla uczestników biegu i marszu nordic walking  



14:00 Start biegu głównego  

 

15:00 Zabawy dla najmłodszych w tym biegi(nie wymaga zapisów) 

16:00 Dekoracja zwycięzców  

 

16:30 Losowanie nagród 

18:00 Zakończenie imprezy biegowej  

 

8. Nagradzane Kategorie:  

- kategoria Open na dystansie 5 / 10km, 1-3 miejsca wśród kobiet oraz mężczyzn 

- kategoria Nordic Walking 1-3 miejsca wśród kobiet oraz mężczyzn  

- trzech najlepszych strażaków PSP i OSP na dystansie 10km 

 

9. Limit uczestników:  

300 osób  

 

10. Zgłoszenia:  

- Zgłoszenia należy dokonywać tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.foxter-

sport.pl deklarując dystans w których będzie startował(nie ma możliwości zmiany w dniu zawodów 

deklarowanego dystansu) 

 

- Udział do biegu głównego zgłaszać można do 14.06.2023r..   

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

biegów towarzyszących pod opieką opiekunów w czasie trwania zawodów.   

– 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.  

- W dniu zawodów będzie możliwość zapisania się na bieg- limit 30 osób!(zachęcamy do zapisów 

drogą internetową) 

 

11. Opłata startowa: 

Opłata startowa w biegu głównym / marszu NW – 40 zł płatna do dnia 31.05.2023r.  

Od 1 czerwca do 14 czerwca – opłata w biegu głównym / marszu NW – 50 zł  

 



W dniu zawodów 60 zł 

 

12. Wyniki i pomiar czasu:  

Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu. Bezpośrednio po zakończonej imprezie w biurze 

zawodów, na stronie internetowej opublikowane zostaną wyniki 

 

13. Organizator zapewnia:   

- okolicznościowy medal   

– wodę i posiłek regeneracyjny  

- pomiar czasu   

- oznakowaną i zabezpieczoną trasę biegu / marszu.   

- nagrody dla zwycięzców kategorii open 5/10km, NW 5km   

- zabezpieczenie medyczne   

- toalety  

- ubezpieczenie 

- atrakcje po ukończeniu zawodów (piknik z pokazem sprzętu, lotniczego, militarnego, strażackiego) 

- konkursy oraz biegi dla dzieci z nagrodami dla dzieci(bez konieczności zapisów) 

 

14. Postanowienia końcowe:   

- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.   

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy.   

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

- Impreza odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. zwalczania i przeciwdziałania 

pandemii.  

- W przypadku konieczności odwołania imprezy opłata startowa zostanie w całości zwrócona. W 

terminie do 18 czerwca 2022r. 

.  


