
REGULAMIN

V PILSKA PIWNA MILA

21 WRZEŚNIA 2019 r.

PIŁA – BAR WYSPIARZ

DYSTANS – 1mila (4x400m) + 4x0,33 litra piwa

CEL IMPREZY

• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu 
• Integracja degustatorów dobrego piwa

ORGANIZATOR

Bar WYSPIARZ – Grzegorz Graczyk
f-time – Tomasz Dobosz – Obsługa imprez sportowych

MIEJSCE I TERMIN

21 września 2019 r. (sobota) start – godzina 18:00, Piła - Teren Baru 
WYSPIARZ
Biuro zawodów: Teren Baru WYSPIARZ

TRASA I ZASADY RYWALIZACJI

1. Trasa płaska, alejami Parku Na Wyspie.
2. 4 pętle – każda po 400m.
3. 4 punkty odżywcze z piwem – na terenie Baru Wyspiarz.

Zawodnicy ustawiają się na starcie przy swoich stanowiskach oznaczonych 
numerami. Na sygnał startu otwierają pierwszą butelkę piwa, piją do dna, 
odstawiają butelkę do koszy na końcu strefy odżywczej i wybiegają na 
pierwszą pętlę. Po zakończeniu pętli podbiegają do swojego stanowiska, 
otwierają kolejną butelkę piwa, piją do dna, odstawiają butelkę i wybiegają na 
koleną pętlę. Wygrywa zawodnik, który jako pierwszy zakończy 4 pętlę po 
opróżnieniu 4 butelek. Butelki należy opróżniać do dna nad czym będą czuwać 
sędziowie. Zasada 1 piwo – 1 pętla biegowa. Nie ma możliwości wypicia np.od 
razu 2 lub 3 butelek. Pijemy wyłącznie przy swoim stanowisku, wyłącznie na 
terenie Baru Wyspiarz.



POMIAR CZASU

1. W V Pilskiej Piwnej Mili pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie 
dokonywać firma f-time za pomocą systemu chipów. Chip należy 
przysznurować do obuwia i oddać obsłudze po zawodach. 
2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania 
w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 
3. Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może spowodować 
niesklasyfikowanie zawodnika. 

NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie i terminowo dokonają opłaty 
startowej, otrzymają w Biurze Zawodów pakiet startowy (numer startowy, 
agrafki, pamiątkową koszulkę, talon na posiłek, napoje na trasie 4x0,33litra 
piwa oraz... niespodziankę), 
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie 
czasowym (1godzina) otrzymają pamiątkowy, unikatowy medal, 
3. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz promocyjną cenę piwa dla
zawodników, 
4. Nagrodą główną jest KRATA PIWA ufundowana przez właściciela Baru 
WYSPIARZ.
5. Organizatorzy nie wykluczają ufundowania nagród specjalnych.
6. Impreza jest ubezpieczona.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze 
zawodów, 
2. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w Biurze zawodów w Pile na 
terenia Baru WYSPIARZ w sobotę 21 września w godzinach 16:30-17:45, 
3. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli
18-ty rok życia i zweryfikowali swoje dane osobowe w biurze zawodów, 
4. Zawodnicy podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
(Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o 
zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania 
oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność).
5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, 
6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i 
zobowiązany jest do jego przestrzegania, 
7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 
biegu. 



ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń można dokonywać:
a) elektronicznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 
zamieszczonego nastronie internetowej www.f-time.pl w zakładce 
"ZAPISY" do dnia 19.09.2019 r. Do godziny 23:59, 
b) Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika 
formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty startowej (patrz SPRAWY 
FINANSOWE)

SPRAWY FINANSOWE

1. Opłatę w wysokości 80zł należy wpłacić za pomocą formularza zapisów i 
płatności online,
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, 
3. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy, 
4. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny, 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, 
2. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i 
ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu 
wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i 
zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym, 
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej 
oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z 
uczestnictwem w V Pilskiej Piwnej Mili i dobrowolnie zdecydował się podjąć 
to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność, 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z 
uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, 
promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-
telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne, 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na 
całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 
dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być 
wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-
Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach
i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno- reklamowe związane z 
działalnością prowadzoną przez Organizatora, 
6. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione, 
7. Regulamin może ulec zmianie jednak nie później niż na dzień przed imprezą

http://www.f-time.pl/


8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
9. Pamiętaj. Alkohol szkodzi zdrowiu!
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