
PIĄTKA Z PIŁSUDSKIM  i  MILA NIEPODLEGŁOŚCI 

12 listopada 2016 (sobota) * Warszawa * Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II, ul. Wybrzeże 

Gdyńskie 4 

PROGRAM 

godz. 10-13 – sekretariat zawodów, przebieralnie, szatnie (poziom -1) 

godz. 11:11 – MILA NIEPODLEGŁOŚCI 2016 (dystans 2016 m; trasa asfaltowa z atestem PZLA) 

                         start (oddzielny dla uczniów i dorosłych) oraz meta przy Centrum Olimpijskim 

godz. 12:12 – PIĄTKA Z PIŁSUDSKIM (dystans 5 km; trasa asfaltowa z atestem PZLA) 

                         start (może być w dwóch grupach) oraz meta przy Centrum Olimpijskim 

godz. 13-14 – posiłek z grilla w Warowni Jomsborg, grodzie Wikingów i Słowian, 500 m od Centrum   

           Olimpijskiego   (możliwość strzelania z repliki łuku historycznego oraz rzutu toporem) 

godz. 14:00 – prezentacja warowni odtwarzającej warunki życia panujące we wczesnym 

            średniowiecz 

godz. 14:15 – wręczenie medali, losowanie upominków wśród wszystkich uczestników obu biegów 

 

UCZESTNICTWO-ZGŁOSZENIA-PAKIET STARTOWY 

1. Prawo uczestnictwa mają osoby, które dokonają rejestracji i wniosą opłatę startową. Udział w 

biegu osób niepełnoletnich możliwy jest tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. 

2. Organizator nie zapewnia uczestnikowi biegu jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie 

mogą wystąpić w związku z udziałem w zawodach oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

3. Rejestracja poprzez stronę www.datasport.pl do wyczerpania limitu pakietów (150), nie później 

jednak jak do 8 listopada. Jeden numer startowy upoważnia do udziału w OBU BIEGACH bez 

wnoszenia dodatkowej opłaty. 

4. Koszt pakietu: 20 zł dla uczniów do lat 18 oraz posiadaczy paszportów projektu: Bieg Stulecia lub 

Polskie Himalaje; dla pozostałych - 40 zł. 

5. W pakiecie: plecaczek, numer startowy, agrafki do jego przypięcia, napoje, upominek; po biegu - 

pamiątkowy medal i posiłek. 

6. Po biegu możliwość skorzystania z pryszniców w klubie Zdrofit (3. piętro Centrum Olimpijskiego). 

KLASYFIKACJA 

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według ręcznego pomiaru czasu dokonanego 

przez sędziów PZLA. 

2. Osoba na mecie bez widocznego numeru startowego na klatce piersiowej nie będzie 

sklasyfikowana. 

  



 

3. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do sędziego 

głównego PZLA, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 

4. Zwycięzcy (kobieta i mężczyzna) Mili Niepodległości oraz Piątki z Piłsudskim otrzymają puchary. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Organizatorzy: Biuro Biegu Stulecia - Klub Sportowy Ski Test z siedzibą w Krakowie; Królewski Klub 

Biegacza przy Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie. 

2. Kontakt: tel. 601 363 502 lub 784 400 502, mail: biuro@biegstulecia.pl 

3. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów. 

UWAGI 

Rekordziści tras: 

    5 km - KUBICKA ZUZANNA 20.16  i  MIKIELSKI DANIEL        17.13 (5 sierpnia) 

2016 m - POLA MAGDALENA   8.45   i  BERNARDELLI MICHAŁ  5.51 (6 sierpnia) 

Paszport Stulecia można będzie odebrać w dniu zawodów 12 listopada po wcześniejszej rejestracji na 

stronie www.biegstulecia.pl 

 

  

 

 


