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PIASTOWSKA PIĘTNASTKA

http://wkbpiast.com/biegi/piastowskapietnastka/

(www.pietnastka.tk)

Cel imprezy: 
Promocja zdrowego trybu życia i zdrowej rywalizacji sportowej.
Integracja wrocławskich środowisk sportowych.

Termin: 
02.06.2018 r. (sobota) godz.10:00.

Organizator: 
Wrocławski Klub Biegacza PIAST
uI. l.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław,

Partnerzy: 
Partner medialny - www.sportowywroclaw.pl
Partner biegowy - PROGRES Tomasz Skrzypczak

Miejsce: 
Biuro zawodów, dekoracja:Hala wielofunkcyjna Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43
Start i meta:Alejka na końcu ul. Malczewskiego.

Dystans i trasa: 
Bieg Główny – trasa crossowa 15 km (bez atestu), 1 pętla
Bieg Dla Każdego – trasa crossowa 5 km (bez atestu), część pętli
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Uczestnictwo: 
Bieg główny i Bieg Dla Każdego
Uczestnikiem Biegu Głównego i Biegu Dla Każdego może zostać każda osoba, która ukończyła w dniu
zawodów 16 lat i podpisze własnoręcznie w biurze zawodów (a w przypadku niepełnoletnich Jej rodzi bądź
opiekun prawny) oświadczenie o uczestnictwie w biegu na własną odpowiedzialność.

Zgłoszenia:
- elektronicznie do dnia 29.05.2018r. poprzez formularz na stronie:
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3514

- osobiście w biurze zawodów w dniu zawodów w godz. 08:00 - 9:30

Klasyfikacje:
Bieg Główny

 generalna kobiet i mężczyzn

 kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia
M-20  K-20 2002 - 1989
M-30  K-30 1988 - 1979
M-40  K-40 1978 - 1969
M-50  K-50 1968 - 1959
M-60  K-60 1958- 1949 (w kategorii K i starsze)
M-70 1948 i starsi
Bieg Dla Każdego

 generalna kobiet i mężczyzn

Nagrody:

 w klasyfikacji open Biegu Głównego K i M: trofea za miejsca I-III,

 w kategoriach wiekowych Biegu Głównego: trofea za miejsca I-III,
Dla wszystkich uczestników Biegu Głównego i Biegu dla Każdego:

 okolicznościowy medal pamiątkowy;

 okolicznościowy numer startowy;

 pomiaru czasu;

 przekąska;

 woda

 upominek
Uwaga: nagrody w klasyfikacji OPEN i kat. wiekowych nie dublują się.
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Opłata startowa:(decyduje data zaksięgowania środków);

- uiszczona do dnia 30.04.2018r. - 35 zł płatne na konto organizatora
- uiszczona do dnia 20.05.2018r. - 45 zł płatne na konto organizatora
- uiszczona do dnia 29.05.2018r. - 50 zł płatne na konto organizatora
- uiszczona w dniu startu - 60 zł płatne w biurze zawodów dla wszystkich.

Wpłacającym opłatę po 20.05.2018r. nie gwarantujemy pakietu startowego.

UWAGA !!!

 dla członków WKB Piast opłata uiszczona do 29.05.2018r. jest stała i wynosi 35 zł

Dane do przelewu:
Wrocławski Klub Biegacza PIAST

Bank Pocztowy S.A.
nr konta: 98 1320 1999 2342 2027 2000 0001

z dopiskiem: imię nazwisko - Piastowska Piętnastka - opłata startowa

Organizator zastrzega prawo do żądania okazania potwierdzenia przelewu.
Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak do 29.05.2018r. przenieść swoją opłatę

na inną osobę lub na inny bieg organizowany przez WKB Piast pod warunkiem, że w danej chwili będą
uruchomione na niego zapisy.

Kontakt: wkbpiast@wkbpiast.com 

Postanowienia końcowe:

 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę i stan nawierzchni na trasie.

 Organizator zapewnia szatnie, depozyt oraz toalety.

 Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.

 Dla  biegaczy,  którzy  zarejestrowali  się  i  wnieśli  opłatę  drogą  elektroniczną  wyznaczone  będzie
odrębne stanowisko odbioru numerów startowych.

 Z uwagi na nieprzewidywalność aury zastrzegamy sobie możliwość zmiany trasy.

 Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników podczas trwania imprezy

 Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. 

 Każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z
imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w internecie, prasie, telewizji. 

******SERDECZNIE ZAPRASZAMY******
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Zbierz cały komplet

Weź udział w biegach WKB Piast w 2018 roku:
 Zimowy Bieg Piasta 10 luty http://mikolajowy.tk/

 Piastowska Piętnastka 02 czerwiec http://pietnastka.tk/

 Półmaraton Piastowski 20 październik http://polpiastowski.tk/

 Piastowski Bieg Mikołajowy 08 grudzień http://mikolajowy.tk/
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