
1 Piławska Skała   
 

W ramach biegu rozegrane będą: 
Mistrzostwa pracowników branży kamieniarskiej  

Mistrzostwa mieszkańców powiatu  dzierżoniowskiego 
Klasyfikacja drużynowa 

 
 

Niedziela, 23 sierpnia  2020  
(aktualizacja z dn. 20.07.2020)  

 
1. CEL IMPREZY: 
 popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji; 
 promowanie zdrowego stylu życia; 
 krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności; 
 integracja środowiska biegowego; 
 rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup 

wiekowych i zawodowych  
 promowanie i upowszechnianie Piławy Górnej. 

 
2. ORGANIZATOR: Fundacja WROACTIV we Wrocławiu 

PARTNER: Miasto i Gmina Piława Górna 
 

 
3. TERMIN I MIEJSCE: 
 23sierpnia  2020 
 start i meta: ul. Kościuszki  
 start: godz. otwarty od 12:00 do 12:30 (oznacza start w dowolnym, wybranym przez siebie momencie w 

wyznaczonych ramach czasowych)  
 przy wejściu do strefy startowej zapewniona będzie możliwość dezynfekcji rąk 
 wejście do strefy startu tylko w maseczkach/chustach, które zdjęte mogą być na linii startu przed 

rozpoczęciem biegu 
 w strefie  startu/mety mogą znajdować się tylko zawodnicy oraz osoby w identyfikatorami Organizatora 

 
 

4. DYSTANS:  11 km  (trasa crossowa)  
5. TRASA: ul. Kościuszki, Piastowska, Młynarska,  Kasztanowa, Stawowa, Sienkiewicza, Kompania 

Górnicza 
 

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATY: 
 elektroniczne do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5387  do dnia 09 sierpnia  2020  (w 
przypadku nie wykorzystania limitu) lub osobiście w godzinach pracy biura zawodów. 
 
W zgłoszeniu zawodnik wybiera rozmiar koszulki i skarpetek (pakiet rozszerzony) . 
 
Zgłoszenie będzie widoczne na liście po dokonaniu opłaty. 

 
 Istnieje możliwość wpłaty bezpośrednio na  konto (np. zgłoszenia zbiorowe z listą w formacie xlsx)  na 

konto: Fundacja WROACTIV:  97 2490 0005 0000 4530 1549 0594 
 

Uwaga: 
Możliwość  Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy  oraz NNW  

 
 
Pakiet podstawowy (załącznik nr 1)  -  
- 60 zł w terminie do 31.07.2020 
- 70 zł w terminie do 09.08.2020 
 
 



Pakiet rozszerzony ( skarpetki Firmy Brubeck załącznik nr 2)   
- 80 zł w terminie do 31.07.2020 
- 90 zł w terminie do 09.08.2020 
 
Z opłaty startowej  (pakiet podstawowy) zwolnione są osoby, które ukończyły 65 rok życia. 

 
 
Po 09.08.2020  -  90 zł -  tylko w biurze zawodów (w przypadku wolnych numerów startowych bez medalu i   
pakietu startowego)  

 
  Limit zawodników wynosi 300 

 
Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę (istnieje możliwość 
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy).   W terminie do 31.07.2020  można zrezygnować z udziału w 
biegu. W celu otrzymania zwrotu środków należy wysłać zgłoszenie adres kontakt@wroactiv.pl  załącznik nr 3 

 
 

Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych 
osób. 
 
 
7. KLASYFIKACJE: 
 w kategoriach wiekowych 

MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

M-16 16-19 lat K-16 16-19 lat 

M-20 20-29 lat K-20 20-29 lat 

M-30 30-39 lat K-30 30-39 lat 

M-40 40-49 lat K-40 40-49 lat 

M-50 50-59 lat K-50 50-59 lat 

M-60 60-69 lat K-60 60 lat i więcej 

M-70 70 lat i więcej  
 Mistrzostwa pracowników branży kamieniarskiej (zasady określa zał 4 do regulaminu)    
 Mistrzostwa mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego 
 Klasyfikacja najlepsza Piławianka i Piławianin    
 Klasyfikacja drużynowa – (zasady udziału w pkt 8 regulaminu) 

 
8. ZASADY KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ 

 
Udział w klasyfikacji drużynowej mogą brać drużyny składające się z czterech najlepszych zawodników bez 
wzglądu na płeć, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy przy zgłoszeniu. Za wynik końcowy uznaje się 
sumę czterech najlepszych czasów. Wygrywa drużyna, której suma czasów jest najmniejsza. W przypadku 
jednakowych wynikowo pozycji w klasyfikacji decyduje najwyższe zajęte miejsce.  
 
 

9. UCZESTNICTWO: 
 w biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat do dnia 23.08.2020, 
 osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za zgodą opiekuna prawnego podpisaną w Biurze Zawodów    

w obecności pracownika biura, 
 warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia do braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych, 
 zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność 
 każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania maseczki/bandamy/chusty umożliwiającej zakrycie nosa i 

ust przed i po zawodach (w miejscach wskazanych w punkcie 12)  
 

 
10 NAGRODY: 
 dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji miejsca w OPEN  
 dla 3 najlepszych w kategoriach wiekowych  
 dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn w Mistrzostwach powiatu 



 w klasyfikacji  najlepsza Piławianka i Piławianin   
 w Mistrzostwach pracowników branży kamieniarskiej - po 3 w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn 
 dla 3 najlepszych drużyn (zasady uczestnictwa opisane w pkt 8) 
 nagrody nie dublują się,              

 
11.  POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 
 biuro zawodów znajduje się przy ul. Kościuszki  1 
 weryfikacji zawodników w dniu 23 sierpnia  (niedziela)  w godz. 8.30-11.00 na podstawie dokumentu 

ze zdjęciem, 
 Organizator dopuszcza odbiór numeru startowego i pakietu w imieniu uczestnika przez osobę 

przez niego upoważnioną (obowiązujący formularz w 5 załączniku) 
 Organizator nie gwarantuje pakietu i medalu dla osób, które dokonają opłaty w biurze zawodów, 
 Organizator pozostawia do swojej dyspozycji 10 numerów startowych, 
 zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi, osoby, które nie 

dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane,  
 uczestnicy biegu otrzymują numer startowy, agrafki, pakiet startowy (koszulka okolicznościowa),  medal, 

wodę na mecie, 
 zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 
reklamowych imprezy. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych znajduje się w załączniku nr 
6 

 trasa oznaczona zostanie co 1 km, 
 klasyfikacja - dla wszystkich  wg czasu netto,  
 pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym, 
 Organizator nie zapewnia parkingu  
 bieg odbędzie się przy całkowitym wstrzymaniu ruchu drogowego na czas przebiegu jego uczestników, 
 zawodnicy, którzy nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy oraz zdjęcia numeru, 
 uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,  
 organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie, 
 organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki, 
 ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, 

wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia 
wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami.  

 ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, 
 pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym 

uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu – decyzje Dyrektora są 
nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi, 

 ogłoszenie wyników i dekoracja odbędzie się o godz. 14.00.  
 

12. ZASADY  KOŃCOWE  
 
W związku ze stanem pandemii Organizator prosi zawodników o zachowanie odpowiedniego dystansu 
między sobą oraz noszenia maseczek/bandam/chust ochronnych w takich miejscach jak: 

 Biuro zawodów 
 WC 
 wejście do strefy startu (do momentu startu) 
 ceremonia dekoracji 
 strefa mety 

Nie stosowanie się do zaleceń może skutkować wykluczeniem z zawodów 
W punktach przebywania zawodników znajdować się będą punkty do dezynfekcji rąk. Prosimy o zastosowanie 
się do powyższych zasad oraz informacji spikera i obsługi biegu.  
 
Impreza odbędzie się wg wytycznych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 o stanie 
epidemii oraz wytycznych Ministra Sportu z dnia 1.06.2020 oraz zmianami z dn. 21.07.2020 

 
Kontakt: kontakt@wroactiv.pl 
Dyrektor biegu: 
Danuta Pilarz-Małkiewicz 
tel. 537 663 498 Wrocław, lipiec  2020  


