
I BIEG PAR
  Patronat Honorowy - Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch

REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Burmistrz Ujazdu 
M-G Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe
                
WSPÓŁORGANIZATOR -   PARTNERZY:  
OSP UJAZD
„STARTER” Pomiar Czasu

MEDIA:
TVP OPOLE, Radio Park, Strzelec Opolski i NTO

CEL IMPREZY:
Propagowanie biegania na terenie miasta Ujazdu i Powiatu Strzeleckiego
Promocja biegania w terenach urokliwych miasta i w strojach wizytowych
Możliwość spędzenia aktywnie czasu z całymi rodzinami

TERMIN I MIEJSCE:
21 maja 2017 r. Niedziela Start: 14:15 Rynek Ujazd 
Biuro zawodów od godz. 12:30 do 13:30 w  MGOK ul. 1 Maja 5 (100 metrów od Rynku)
Start i Meta: RYNEK UJAZD

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do startu w I Biegu Par dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 13 lat i
posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
UWAGA! Zawodnicy niepełnoletni startują tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców /opiekunów 
prawnych/ obecnych w biurze zawodów podczas podpisu zgody.

OPŁATY:
Opłata startowa wynosi 10 zł / OSOBA.  Płatne do 16 maja 2017 r. 
Na rachunek:  Miejsko - Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe
Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Oddział w Ujeździe 
Numer konta: 11 8907 1021 2003 2006 3991 0001 
Tytuł wpłaty: I Bieg Par oraz  imię, nazwisko zawodnika oraz rocznik.
Istniej również możliwość wpłaty w biurze zawodów w dniu biegu, wówczas opłata wynosi 20 zł 
Z opłaty startowej zwolnieni są  mieszkańcy Miasta i Gminy Ujazd (okazanie dowodu tożsamości w biurze zawodów).

REJESTRACJA:
Chętni do udziału w biegu dokonują rejestracji internetowej do 19 maja 2017r.
Pod linkiem: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3060
(Prosimy w zapisach podać PSEUDONIM PARY, który będzie Was identyfikował jako dwuosobową drużynę)
Organizator ustala limit startujących na 100 osób tj. 50 par.
Po wyczerpaniu limitu startujących można wystartować lecz organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Można zapisać się do udziału w biegu w dniu startu od 12:30 do 13:45 Biuro zawodów: MGOK ul. 1 Maja 5.

TRASA:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3060


Start z Rynku  i bieg w kierunku ruin zamku, następnie skręcamy pod kątem prostym w lewo do Zalewu 
Ujazdowskiego, który pary obiegają prawą stroną po czym wracają na Rynek, gdzie znajduje się meta.
Na trasie miejscami asfalt, oraz ścieżka wokół zalewu - teren pagórkowaty.
Charakterystyka trasy – anglosaska.
Długość trasy: ok. 2 km
~Limit czasu: czekamy na wszystkie pary...

KLASYFIKACJA BIEGU:
Klasyfikacja OPEN w trzech Kategoriach PAR tj.
P-1   Pary małżeńskie
P-2   Pary ON i ONA (mogą to być np. znajomi, narzeczeni, rodzeństwo)
P-3   Pary w strojach weselnych, wizytowych (sukienka + garnitur,  możliwość startu w butach sportowych) 
Nagradzamy najszybszą PARĘ - mieszkańców miasta i gminy UJAZD
W każdej z trzech kategorii nastąpi klasyfikacja generalna trzech pierwszych par na mecie.

Warunkiem sklasyfikowania pary będzie wspólny finisz pary trzymającej się za ręce.
Przewiduje się również nagrody niespodzianki za najoryginalniejsze ubranko ślubne - weselne!

ŚWIADCZENIA:
W ramach wpisowego / udziału uczestnicy mają zagwarantowane:
1. MEDAL specjalnie tłoczony na tą okoliczność.
2. Drobny poczęstunek oraz wodę na mecie
3. Będzie pomoc medyczna w gotowości do działania i oby nie miała pracy.
4. „STARTER” zmierzy Wam czas wspólny dla obojga...
5. Trasa będzie zabezpieczona i oznakowana, by nikt się nie zgubił.
6. Szatnie i toalety w M-G Ośrodku Kultury w Ujeździe 100 metrów od Startu/Mety.
7. Dobrą zabawę!

PROGRAM ZAWODÓW:
12:30 - 13:30 Praca biura zawodów - odbiór numerów startowych w M-G Ośrodku Kultury 100 m od rynku
14:00 Uroczyste otwarcie I BIEGU PAR przez Burmistrza Miasta Ujazd 
14:05 Wspólna rozgrzewka we dwoje na rynku prowadzona przez instruktora tańca na scenie
14:10 Odprawa techniczna (wejście par do strefy startu)
14:15 START „I Biegu Par 2017” (wszystkie trzy kategorie)
Ok. 15:15 Ceremonia i dekoracja zwycięzców oraz nagrody niespodzianki na scenie.
UWAGA! Program zawodów może ulec zmianie ze względu na ilość uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Trasa biegu w 80% przebiega po terenie o nawierzchni miękkiej...
- Każdy zawodnik podpisuje oświadczenie woli o starcie na własną odpowiedzialność!
- Organizator nie gwarantuje ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
- Zawodnik w trakcie biegu może podjąć decyzję o przerwaniu biegu (z przyczyn niezależnych lub z wyboru),
  wówczas ma obowiązek poinformować sędziego głównego lub obsługę biegu na trasie.
- Podczas biegu mężczyzna w parze musi posiadać numer startowy przymocowany na zewnętrznej wierzchniej
  warstwie ubrania na wysokości klatki piersiowej.
- Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe
- Trasa może ulec zmianie
- Trasa oznakowana: biało-czerwone taśmy ostrzegawcze.
- Impreza będzie zabezpieczona medycznie.
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora i koordynatora Biegu.
- Para musi ukończyć wspólnie bieg trzymając się za ręce.
Jeśli finisz pary będzie oryginalny np. pan z panią na rękach, organizator przygotuje nagrodę...

Przybywajcie PARY (ona i on), zabierzcie ze sobą uśmiech i chęci...

Wszelkich informacji udzielają:
Koordynator zawodów      -Piotr Orian                604 589 483    
Dyrektor biura zawodów  -Anna Orian                602 534 780   
Kierownik biegu               - Krystyna Kałużny    77/ 40 48 715


