
 

  

Bieg odbędzie się w dn. 19.08.2020 roku, zgodnie z niżej podaną 

agendą, bez względu na panujące warunki pogodowe. Ilość 

uczestników biorących udział w wydarzeniu to maksymalnie 250 

opłaconych osób. Istnieje możliwość zapisów w dniu biegu w 

ramach nw. limitu, jednak bez gwarancji otrzymania medalu 

oraz koszulki. 

19.08.2020: 

 15:00 – otwarcie Biura Zawodów 

 17:30 – zamknięcie Biura Zawodów 

 17:45 – rozgrzewka 

 18:00 – start Biegu 

 19:15 – dekoracja 

 20:00 – zamknięcie Pszczyńskiego Biegu Powstańczego 

 

Agenda może ulec zmianie. 

 

Biuro Zawodów, mieścić się będzie na płycie rynku w Pszczynie. 

Godziny pracy biura: 

 19.08.20189 – 15:00 – 17:30 

 

Każdy zawodnik ma obowiązek podpisania oświadczenia w Biurze 

Zawodów (w godzinach pracy) oraz pobrania pakietu startowego. 

Dopuszcza się możliwość pobrania pakietu startowego na 

podstawie pełnomocnictwa. Ze względów organizacyjnych, nie ma 

 

 
 

 

 

 

 

Agenda 

Informacje ogólne 

Biuro Zawodów 



2 

możliwości przepisywania pakietów na innych uczestników, zmian 

rozmiarów koszulek itp. 

 

W związku z panującymi obostrzeniami związanymi z COVID-19, 

organizatorzy nie zapewniają depozytów, szatni oraz natrysków. W 

pobliżu biura zawodów będą ustawione 2 przenośne toalety.  

 

 

Bezpłatny parking w Pszczynie przy ulicy Żorskiej (przy 

Pokazowej Zagrodzie Żubrów). 

 

 

Każdy uczestnik Pszczyńskiego Biegu Powstańczego, 

zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego, a w 

szczególności do zakazów postoju oraz parkingu. Organizator nie 

bierze odpowiedzialności za postój oraz parkowanie pojazdów  

w miejscach innych, aniżeli wyznaczone wyżej. 

 

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie wiele osób. 

Niemniej jednak, pomimo dołożenia wszelkich starań aby 

bezpieczeństwo zawodników było na najwyższym poziomie, 

apelujemy również do Was o jego zachowanie.  

 

W biurze zawodów oraz w okolicy, obowiązują maseczki 

ochronne oraz zachowanie społecznego dystansu. Podpisywanie 

oświadczeń odbywać się będzie jednorazowym, bezzwrotnym 

długopisem. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do 

zasad, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W okolicach 

startu znajdować się będą środki dezynfekujące. W przypadku 

zauważenia sytuacji niebezpiecznej u siebie lub innego 

uczestnika, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie do Biura 

Zawodów lub pod nr. 664 330 337. 

 

Trasa biegu będzie oznaczona co 1km i spotkacie na niej 

wolontariuszy, oraz inne osoby zabezpieczające bieg. W związku 

z obostrzeniami związanymi z COVID-19, bieg odbywa się bez 

udziału publiczności. Pamiętajcie, że większa część trasy 

przebiega drogami nieutwardzonymi, gdzie znajdować się może 

błoto, kamienie. Warunki na trasie w dużej mierze zależeć będą od 

warunków pogodowych w dniu zawodów. Zwracajcie proszę 
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uwagę zarówno na siebie jak i na współtowarzyszy imprezy. 

Pamiętajmy, że na trasie biegu obowiązuje bezwzględny nakaz 

zachowania czystości. Każdy zawodnik podczas biegu, ma 

obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu numeru 

startowego oraz zwrotnego chipu zaplątanego w sznurówki buta, 

pod rygorem dyskwalifikacji lub braku sklasyfikowania na mecie.  

Trasa biegu jest dostępna tutaj: 

https://zapisy.timing4u.pl/2-pszczynski-bieg-powstanczy-v4902 

 

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, 

organizator nie zapewnia posiłków regeneracyjnych po biegu. 

 

 

O godzinie podanej w powyższej agendzie, nastąpi ceremonia 

dekoracji, zgodnie z ustalonymi zasadami.  

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zarówno przed jak i podczas 

Biegu, w kwestiach bezpieczeństwa zawodów itp., prosimy  

o kontakt pod nr tel. 664 330 337. 
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