1.Półmaraton Piastowski
Cel Imprezy:
Integracja środowiska biegowego Wrocławia i okolic. Popularyzacja biegania jako
najprostszej formy aktywności ruchowej. Odkrywanie leśnych zakątków Wrocławia.
Organizator:
Wrocławski Klub Biegacza PIAST
al. I.J.Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
Termin i miejsce:
25 października 2014r. godz. 11.00 – Las Rędziński we Wrocławiu
Biuro zawodów:
Przy starcie biegu – ulica Żużlowców we Wrocławiu
Biuro czynne w godz. 09.00 – 10.30
Start i meta:
ul. Żużlowców we Wrocławiu, przy wejściu do Lasu Rędzińskiego
Trasa i dystans:
Dystans ok. 21,097 km - dwa okrążenia po ok. 10 548 metrów. Trasa leśna, podłoże
miękkie. Nawierzchnia asfaltowa występuje jedynie przez 2 km na całym dystansie biegu.
Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem biegu głównego może zostać osoba, która do dnia startu ukończyła 18 lat
i podpisała w biurze zawodów oświadczenie potwierdzając uczestnictwo w biegu na
własną odpowiedzialność lub przedłożyła zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do uprawiania biegów długodystansowych.
Klasyfikacja:
• OPEN
Kobiet i Mężczyzn
• Wiekowa
Mężczyzn:
1. M-20 /1985-1996/
2. M-30 /1975-1984/
3. M-40 /1965-1974/
4. M-50 /1955-1964/
5. M-60 /1945-1954/
6. M-70 /1944 i starsi/
• Klubowiczów WKB Piast

Kobiet:
1. K-20 /1985-1996/
2. K-30 /1975-1984/
3. K-40 /1965-1974/
4. K-50 /1964 i starsze/

Przy zaszeregowaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
Nagrody:
Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn z kat. OPEN - trofea.
Dla pierwszych trzech osób z poszczególnych kategorii wiekowych – trofea.
Dla pierwszych pięciu kobiet i mężczyzn reprezentujących WKB Piast – trofea.
Dla wszystkich uczestników biegu pamiątkowe medale oraz koszulki okolicznościowe.
Nagrody nie dublują się, oprócz kategorii Klubowiczów WKB Piast.

Zgłoszenia:
W biurze zawodów w dniu startu lub za pomocą panelu zgłoszeniowego (aktywny do dnia
23.10.2014r.) na stronie: www.timepro.pl/zapisy
Opłata startowa:
•
•
•

40 zł płatne na konto organizatora do dnia 23.10.2014r. (decyduje data zaksięgowania środków);
20 zł dla członków WKB Piast z opłaconą składką za 2014r., płatne na konto
organizatora do dnia 23.10.2014r. (decyduje data zaksięgowania środków);
60 zł płatne w Biurze w dniu zawodów dla wszystkich.
Opłatę startową prosimy wnieść na poniższe konto organizatora:
30 1090 2402 0000 0006 1001 0454
z dopiskiem: (imię i nazwisko) – 1.Półmaraton Piastowy – opłata startowa

Pozostałe ustalenia:
• Organizator zapewnia posiłek po biegu.
• Bieg główny odbędzie się bez względu na pogodę i stan nawierzchni na trasie
biegu.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas biegu.
• Organizator zapewnia przebieralnie, depozyt oraz toalety.
• Organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie i nie odpowiada za rzeczy
pozostawione bez opieki.
• Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
• Organizator zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.
• Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
• Wyniki biegu będą opublikowane w ciągu 24 godzin po zakończeniu zawodów na
stronie www.timepro.pl, www.wkbpiast.com i www.maratonypolskie.pl .

DYREKTOR BIEGU

KIEROWNIK ds. Logistycznych

Dominik Krumin
tel. 601-358-757
mail: krulikow@wp.pl

Wojciech Smagała
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