
26. Bieg Fiata
Komunikat organizacyjny biegu głównego 

1. Organizator: Miasto Bielsko – Biała i Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak 
 

2. Termin: 27.05.2018r. godzina 11:00
 

3. Trasa: 10 km ulicami miasta (nawierzchnia asfaltowa, atest PZLA)
 

4. Start: brama główna FCA  Poland 
          ulicami: Warszawska, 3 Maja, Zamkowa, Partyzantów, Gen. Maczka, Leszczyńska, 
          Sempołowskiej,PCK,Broniewskiego,Kierowa,Dmowskiego.

5. Meta: Plac Ratuszowy 
 

6. Uczestnictwo: Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają 
aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu /niepełnoletni - 
wymagana zgoda rodzica,lub opiekuna prawnego z ich numerem PESEL,na uczestnictwo w 
biegu/. Ustalony został limit 1600 uczestników.
 

7. Zgłoszenia: www.datasport.pl   lub  www.biegfiata.pl  w terminie do 13.05. 2018r.
      lub do wyczerpania limitu 1600 nadanych numerów startowych /zgłoszony i opłacony/.
     Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na inną osobę w treminie do 13.05.2018r.
      Organizatorzy przewidują dodatkowe miejsca /200/dla zaproszonych zawodników i 

przedstawicieli sponsorów.

8. Opłata startowa w kwocie 40 zł /brutto/ wyłącznie za pośrednictwem płatności elektronicznych 
bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie do 15.04.2018r.Po tym terminie opłata 
startowa wynosi 50 zł/brutto/. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych 
przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później niż 10 dni przed 
datą zawodów. 

  We wszystkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem 
platnosci@datasport.p   
  Opłata startowa wyłącznie za pośrednictwem płatności elektronicznych .

      Brak możliwości wpłaty gotówką w biurze zawodów.
 Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące..

      Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.      

9. Klasyfikacja i nagrody:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1 - 6
Klasyfikacja wg kategorii wiekowych za miejsca 1- 3
mężczyźni:    kobiety:
16-19 lat       16-19 lat
20-29 lat       20-29 lat
30-39 lat       30-39 lat
40-49 lat       40-49 lat
50-59 lat       pow. 50 lat
pow. 60 lat
 Klasyfikacja na wózkach K i M za miejsca 1 - 6
 Klasyfikacja pracowników Spółek FCA ,FCA Poland i Sistema Poland K i M za miejsca 1-3
 Klasyfikacja Mistrzostw Polski Lekarzy K i M

      Klasyfikacja Policjantów 
 Nagrody lotnej premii /3 km/ K i M za miejsca 1-3
 Nagrody “Pucharu  Euroregionu Beskidy w Biegach Ulicznych" K i M za miejsca  1-5

   

http://www.asir.pl/
mailto:platnosci@datasport.p


                           Każdy uczestnik otrzyma “techniczną” koszulkę okolicznościową, nr startowy z agrafkami,  
                   plecak, worek na odzież (w depozycie),wodę mineralną na trasie i mecie, posiłek na mecie, 

   upominki i materiały informacyjno - reklamowe od sponsorów, ubezpieczenie NNW na czas 
biegu medal pamiątkowy z możliwością wygrawerowania imienia i czasu  na mecie /odpłatnie/

          oraz imienny dyplom-certyfikat do pobrania na www.datasport.pl   
 

10. Biuro zawodów: czynne od dnia 26.05.2018r. od godz. 14.00 do zakończenia zawodów
III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej, ul. Bohaterów Warszawy 20. 
  

11. Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych:
26.05.2018r. od godz. 14.00-20.00
27.05.2018r. od godz.  7.00- 10.00
Po godzinie 10.00 numery startowe nie będą wydawane. 

      Możliwy jest odbiór numeru przez inną osobę na podstawie pisemnego upoważnienia.

12. Postanowienia końcowe: 
Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych 
wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do 
użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu,na koszulce. 
Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował 
dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.
Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od 
momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu 
zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego
od momentu strzału startera. 

     Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają 
się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych w oznaczonych strefach 
startowych./40 min.50 min.60 min.70 min./
Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

13. Uwagi: Ze względu na trasę biegu prowadzącą przez centrum miasta Bielska- Białej, 
drogą międzynarodową, możliwości zamknięcia trasy są czasowo ograniczone, ustala się więc 
limit czasu na 5 km (półmetek biegu) - 35 min, limit czasu na ukończenie biegu głównego 
wynosi 75 min. Czasy pośrednie 6km.-43 min.7km.-51 min.8km.-59min. 9km.-67min
 Biegacze, którzy przekroczą limit czasu  zostaną wycofani przez sędziego z trasy biegu do 
samochodu  z napisem “koniec biegu”. 

 



                          Komunikat organizacyjny biegu młodzieżowego

                              
1. Organizator:      Miasto Bielsko -Biała  i Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak

                            
2. Termin:             27.05.2018r. godzina 11.00

3. Trasa:                dystans – 3 km, ulicami miasta, nawierzchnia asfaltowa: 
                              Warszawska, 3 Maja, Stojałowskiego, Dmowskiego.
                       
                              start: brama główna FCA Poland,  meta: Plac Ratuszowy.
                            

4. Warunki uczestnictwa: 

                             w biegu może wziąć udział młodzież, która ukończyła do dnia 27.05.2018r. 12 lat,
                              posiadająca  pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

                       Uczniów, którzy ukończyli 16 lat zapraszamy do udziału w biegu głównym na 10 km.
                       gdzie będzie prowadzona klasyfikacjaw kategorii  wiekowej 16-19 lat.
 
             5. Zgłoszenia: na zbiorczych listach (imię, nazwisko, data urodzenia, szkoła) lub indywidualnie
                             w biurze biegu w III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej,
                             ul. Bohaterów  Warszawy 20 w dniach:
                             26.05.2018r. od godz. 14.00 – 20.00
                             27.05.2018r. od godz.   7.00 – 10.00

6. Klasyfikacje:   Klasyfikacja wszystkich uczestników na mecie w/g czasu netto
                             /od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety/. 

                             dziewczęta      rocznik  2003-2006  do 27.05.2006r./12-15 lat/
                             dziewczęta      rocznik  1999-2002 /16-19 lat/
                             chłopcy           rocznik  2003-2006  do 27.05.2006r./12-15 lat/
                             chłopcy           rocznik  1999-2002 /16-19 lat/
                          
7. Nagrody:          za 1 miejsce puchar
                             za miejsca 1-6 nagrody rzeczowe
                                          dla pierwszych 400 zgłoszonych i zweryfikowanych koszulka okolicznościwa,
                                          numer startowy z chipem pomiaru czasu i agrafki,
                                          dla wszystkich woda mineralna na mecie biegu
                   
 8. Postanowienia końcowe:
                             
                             Uczestnicy biegu młodzieżowego winni posiadać odpowiednie przygotowanie
                             kondycyjne do przebiegnięcia dystansu 3 km.
                             Organizatorzy zapewnią ubezpieczenie NNW dla uczestników na czas biegu.
                             Organizatorzy proszą wszystkich uczestników do startu w koszulkach 26 Biegu Fiata.            
                             Komunikat końcowy dostępny będzie na stronie www.biegfiata.pl

    

http://www.asir.pl/


Komunikat organizacyjny 

W Ó  Z  K  I

1. Organizator:     Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak  
                       

2. Termin:            27.05.2018r. godz. 11.00

3. Trasa:              10 km ulicami miasta, nawierzchnia asfaltowa (atest PZLA)

4. Start:                brama główna FCA Poland ul. Warszawska, ulicami: Warszawska, 3 Maja,
                        Zamkowa, Partyzantów, Gen. Maczka, Leszczyńska,
                        Sempołowskiej, PCK,Broniewskiego,Kierowa, Dmowskiego,Plac Ratuszowy

5. Uczestnictwo: do startu dopuszczone zostaną osoby niepełnosprawne poruszające się 
                        na wózku z napędem pośrednim /hand bike/ lub bezpośrednim /wózek sportowy/.

6. Zgłoszenia:    www.datasport.pl   www.biegfiata.pl w  terminie do 13.05. 2018r.
                       Zawodniczki i zawodnicy na wózkach zwolnieni są z opłaty startowej.
  

7. Klasyfikacje:  wózek sportowy mężczyzn
                       wózek hand bike kobiet i mężczyzn

8. Nagrody:        za miejsce 1 – puchar Wojewody Śląskiego
                       za miejsca 1-6 nagrody pieniężne lub rzeczowe
                         

9. Biuro zawodów:
                     czynne od dnia 26.05.2018r. od godz. 14.00 do zakończenia zawodów
                     w  III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej, ul. Bohaterów Warszawy 
20

10. Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych:
                          26.05.2018r. od godz. 14.00-20.00
                          27.05.2018r. od godz.  7.00- 10.00
                          Po godzinie 10.00 numery startowe nie będą wydawane
                    

       11.Finansowanie:    koszty udziału ponosi uczestnik, lub instytucja delegująca
                           koszty organizacyjne ponosi organizator.

http://www.biegfiata.pl/
http://www.datasport.pl/


Komunikat organizacyjny 

Pracownicy Spółek F C A  

1. Organizator:     Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak  
                       

2. Termin:            27.05.2018r. godz. 11.00

3. Trasa:              10 km ulicami miasta, nawierzchnia asfaltowa (atest PZLA)

4. Start:                brama główna FCA Poland ul. Warszawska, ulicami: Warszawska, 3 Maja,
                        Zamkowa, Partyzantów, Gen. Maczka, Leszczyńska,
                        Sempołowskiej, PCK, Broniewskiego, Kierowa, Dmowskiego, Plac Ratuszowy

5. Uczestnictwo: w klasyfikacji uwzględnieni zostaną wyłącznie pracownicy Spółek FCA,
którzy w zgłoszeniu podadzą nazwę Spółki i numer ewidencyjny pracownika.

6. Zgłoszenia:    www.datasport.pl   www.biegfiata.pl w  terminie do 13.05. 2018r. 
lub do wyczerpania limitu uczestników .Istnieje możliwość przepisania numeru na inną osobę
/wyłącznie pracownika Spółki/w nieprzekraczalnym terminie do 13.05. 2018r.
                         

7. Klasyfikacja:  generalna kobiet i mężczyzn 
                     

8. Nagrody:        za miejsca 1 – 3  K  i M puchary 
                       za miejsca 1 – 3  K i M nagrody rzeczowe
                         

9. Biuro zawodów:
                      czynne od dnia 26.05.2018r. od godz. 14.00 do zakończenia zawodów
                      w  III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej, ul. Bohaterów Warszawy 
20

10. Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych:
                          26.05.2018r. od godz. 14.00-20.00
                          27.05.2018r. od godz.  7.00- 10.00
                          Po godzinie 10.00 numery startowe nie będą wydawane
                    

       11.Finansowanie:   pracownicy Spółek FCA  zwolnieni są z opłaty startowej /po weryfikacji /
                         koszty organizacyjne ponosi organizator.

http://www.biegfiata.pl/
http://www.datasport.pl/


Komunikat organizacyjny 

Pracownicy  F C A  Poland

1. Organizator:     Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak  
                       

2. Termin:            27.05.2018r. godz. 11.00

3. Trasa:              10 km ulicami miasta, nawierzchnia asfaltowa (atest PZLA)

4. Start:                brama główna FCA Poland ul. Warszawska, ulicami: Warszawska, 3 Maja,
                        Zamkowa, Partyzantów, Gen. Maczka, Leszczyńska,
                        Sempołowskiej, PCK, Broniewskiego, Kierowa, Dmowskiego, Plac Ratuszowy

5. Uczestnictwo: w klasyfikacji uwzględnieni zostaną wyłącznie pracownicy FCA Poland,
którzy w zgłoszeniu podadzą numer ewidencyjny pracownika.

6. Zgłoszenia:    www.datasport.pl   www.biegfiata.pl w  terminie do13.05. 2018r.
 lub do wyczerpania limitu uczestników. Istnieje możliwość przepisania numeru na inną osobę
/wyłącznie pracownika Spółki/ w nieprzekraczalnym terminie do 13.05. 2018r.
                         

7. Klasyfikacja:  generalna kobiet i mężczyzn 
                     

8. Nagrody:        za miejsca 1 – 3  K  i M puchary 
                       za miejsca 1 – 3  K i M nagrody rzeczowe
                         

9. Biuro zawodów:
                      czynne od dnia 26.05.2018r. od godz. 14.00 do zakończenia zawodów
                      w  III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej, ul. Bohaterów Warszawy 
20

10. Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych:
                          26.05.2018r. od godz. 14.00-20.00
                          27.05.2018r. od godz.  7.00- 10.00
                          Po godzinie 10.00 numery startowe nie będą wydawane
                    

       11.Finansowanie:   pracownicy FCA Poland zwolnieni są z opłaty startowej /po weryfikacji /
                         koszty organizacyjne ponosi organizator.

http://www.biegfiata.pl/
http://www.datasport.pl/


Komunikat organizacyjny 

Pracownicy  SISTEMA POLAND

1. Organizator:     Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak  
                       

2. Termin:            27.05.2018r. godz. 11.00

3. Trasa:              10 km ulicami miasta, nawierzchnia asfaltowa (atest PZLA)

4. Start:                brama główna FCA Poland ul. Warszawska, ulicami: Warszawska, 3 Maja,
                        Zamkowa, Partyzantów, Gen. Maczka, Leszczyńska,
                        Sempołowskiej, PCK,Broniewskiego,Kierowa, Dmowskiego,Plac Ratuszowy

5. Uczestnictwo: w klasyfikacji uwzględnieni zostaną wyłącznie pracownicy SISTEMA POLAND

6. Zgłoszenia:    www.datasport.pl   www.biegfiata.pl w  terminie do 13.05. 2018r.lub do 
                       wyczerpania limitu uczestników.
                         

7. Klasyfikacja:  generalna kobiet i mężczyzn 
                     

8. Nagrody:        za miejsca 1 – 3  K  i M puchary i nagrody rzeczowe
                         

9. Biuro zawodów:
                     czynne od dnia 26.05.2018r. od godz. 14.00 do zakończenia zawodów
                     w  III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej, ul. Bohaterów Warszawy 
20

10. Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych:
                          26.05.2018r. od godz. 14.00-20.00
                          27.05.2018r. od godz.  7.00- 10.00
                          Po godzinie 10.00 numery startowe nie będą wydawane
                    

       11.Finansowanie:    koszty udziału ponosi uczestnik, lub instytucja delegująca
                           koszty organizacyjne ponosi organizator.

http://www.biegfiata.pl/
http://www.datasport.pl/


Komunikat organizacyjny 
XX Mistrzostw Polski Lekarzy w Biegu na 10 km.

1. Organizator:     Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak w Bielsku – Białej
                         i Beskidzka Izba Lekarska

2. Termin:            27.05.2018r. Godz. 11.00

3. Trasa:              10km ulicami miasta, nawierzchnia asfaltowa (atest PZLA)

4. Start:                brama główna FCA Poland ul. Warszawska, ulicami: Warszawska, 3 Maja,
                        Zamkowa, Partyzantów, Gen. Maczka, Leszczyńska,Sempołowskiej,
                        PCK,Broniewskiego, Kierowa, Dmowskiego, Plac Ratuszowy

5. Uczestnictwo: Do startu zostają dopuszczeni zawodnicy posiadający prawo wykonywania
                        zawodu lekarza i aktualne badania lekarskie i podpiszą oświadczenie o
                        zdolności do biegu.

6. Zgłoszenia:    www.  datasport.  pl  www.biegfiata.pl, w terminie do 13.05. 2018r.
                       lub do wyczerpania limitu uczestników
                       Istnieje możliwość przepisania numeru na inną osobę w terminie do 13.05.2018r..
                         

7. Klasyfikacja:  Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 
                        klasyfikacja wg kategorii wiekowych 
                           do 35 lat
                        36 – 45 lat
                        46 – 55 lat
                        pow. 56 lat
                        każdy uczestnik otrzyma koszulkę okolicznościową, dyplom, numer startowy,
                        plecak, worek na odzież w depozycie, wodę mineralną i posiłek oraz medal.

8. Nagrody:         w klasyfikacji generalnej K i M za miejsca 1 – 3 – puchary
                        w kategoriach wiekowych K i M za miejsca 1 – 3 – medale

9. Biuro zawodów:  czynne od dnia 26.05.2018r. od godz. 14.00 do zakończenia zawodów
                          w  III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej,
                          ul. Bohaterów Warszawy 20
              
                      

10. Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych:
                          26.05.2018r. od godz. 14.00-20.00
                          27.05.2018r. od godz.  7.00- 10.00
                          Po godzinie 10.00 numery startowe nie będą wydawane
                          Podczas weryfikacji należy podać przynależność do Izby Lekarskiej

1.
       11.Finansowanie:   wpisowe w ramach Biegu Fiata

                           koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące
                           koszty organizacyjne ponosi organizator.

12. Uwaga:        Po zakończeniu biegu odbędzie się spotkanie integracyjne z obiadem.

http://www.asir.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/


Komunikat organizacyjny 

Bieg o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku- Białej

1. Organizator:     Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak  
                       

2. Termin:            27.05.2018r. godz. 11.00

3. Trasa:              10 km ulicami miasta, nawierzchnia asfaltowa (atest PZLA)

4. Start:                brama główna FCA Poland- ul. Warszawska, ulicami: Warszawska, 3 Maja,
                        Zamkowa, Partyzantów, Gen. Maczka, Leszczyńska,
                        Sempołowskiej, PCK,Broniewskiego,Kierowa,Dmowskiego,Plac Ratuszowy

5. Uczestnictwo: w klasyfikacji policjantów uwzględnieni zostaną: policjanci,
                        pracownicy cywilni policji,emerytowani policjanci narodowości polskiej.

6. Zgłoszenia:    www.datasport.pl   www.biegfiata.pl w  terminie do 13.05 2018r.lub do wyczerpania
                         limitu uczestników.
                        Istnieje możliwość przepisania numeru na inną osobę w terminie do 13.05.2018r.
                         

7. Klasyfikacja:    klasyfikacja wg kategorii wiekowych łącznie K i M
                        do 40at
                        powyżej 40 lat
                        każdy uczestnik otrzyma koszulkę okolicznościową,numer startowy,
                        plecak, worek na odzież w depozycie, napoje chłodzące i posiłek oraz medal.
                     

8. Nagrody:        w kategoriach wiekowych za miejsca 1 – 3 puchary
                         

9. Biuro zawodów:
                        czynne od dnia 26.05.2018r. od godz. 14.00 do zakończenia zawodów
                          w  III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej, ul. Bohaterów Warszawy 20

10. Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych:
                          26.05.2018r. od godz. 14.00-20.00
                          27.05.2018r. od godz.  7.00- 10.00
                          Po godzinie 10.00 numery startowe nie będą wydawane
                          Podczas weryfikacji należy przedstawić legitymację służbową

       11.Finansowanie:    wpisowe w ramach Biegu Fiata
                           koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące
                           koszty organizacyjne ponosi organizator.

http://www.biegfiata.pl/
http://www.datasport.pl/

