BIEG „PIWNA MILA PARPARY EKSTREMALNIE”
Cele imprezy:
a) zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców,
b) wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w na Dolnym Powiślu,
c) uatrakcyjnienie oferty imprez plenerowych i rekreacyjno – sportowych na
terenie Dolnego Powiśla,
d) integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych,
e) promocja polskich browarów regionalnych,
f) szerzenie kultury piwnej.
Organizator:
Wielka Konfratenia Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła.
www.konfratenia.org
Szef biegu:
Tomasz Rychlewski
Partnerzy Biegu:
Browar Gościszewo, Powiślańska Organizacja Turystyczna.
Termin i miejsce:
a) bieg odbędzie się w Parparach, w sobotę 12 sierpnia 2017 roku,
b) start Biegu Piwna Mila nastąpi o godzinie 12:00 na Gapiorach w Parparach.
Trasa, dystans, przebieg, istota zawodów:
a)
b)
c)
d)
e)

Trasa o długości około 1 mili ang. składać się będzie z 4 pętli po ca. 400m.
Ww. pętle będą odbywały się po innej, oznaczonej trasie.
Przed każdą pętlą zawodnicy są zobowiązani wypić 0,33L piwa.
Elektroniczny pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów.
Start odbędzie się w falach (grupach) po 10-15 osób w zależności od liczby
uczestników.
f) Limit czasu ukończenia biegu zostanie podany w dniu imprezy.
Warunki uczestnictwa:
a) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane
oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
b) W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 12 sierpnia 2017 roku
ukończą 18 lat.

c) Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną
odpowiedzialność.
d) Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i
zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w przedmiotowym biegu.
e) Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze
zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku .
f) każdy zawodnik musi posiadać sprzęt do utrzymywania się na wodzie, typu:
dmuchane koło, rękawki, dmuchany materac, delfin itp.
g) na pierwszej pętli, każdy zawodnik otrzyma kapok, użycie kapoka będzie
obowiązkowe.
Zgłoszenia:
a) Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz
zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
b) W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 100 osób lista startowa
zostanie zamknięta.
c) W przypadku braku wpłaty zgłoszony zostanie skreślony z listy startowej.
d) termin zgłoszeń internetowych na stronie http://elektronicznezapisy.pl upływa
w dniu 10 sierpnia 2017 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
e) Zawodnicy spełniający wymóg z ust. a) będą rejestrowani w biurze zawodów od
godziny 10:00.
f) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów bez
podawania przyczyn.
Opłata Startowa:
płatna do 10 lipca 2017 – 55 zł
płatna od 11 do 10 sierpnia 70 zł
a) Wpisowe nie podlega zwrotowi, może zostać przeniesione na innego uczestnika.
b) Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
Klasyfikacje:
Przewiduje się dwie odrębne kategorie – dla kobiet i mężczyzn.
Nagrody i inne:
a) Za miejsca od I do III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – przewidziane są
nagrody rzeczowe.
b) Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy okolicznościowy medal na mecie.
c) Po zakończeniu biegu i ogłoszeniu wyników będzie miało miejsce losowanie
upominków wśród wszystkich zawodników.

Świadczenia:
a) Każdy zawodnik zgłoszony do biegu otrzymuje w pakiecie startowym:
- numer startowy plus cztery agrafki,
- zwrotny chip do zamocowania na obuwiu,
- kupon na beczkowe piwo do wykorzystania w dniu zawodów,
- 2 kupony na ciepły posiłek, w tym jeden dla osoby towarzyszącej,
b) Na mecie będą przygotowane napoje napoje dla zawodników.
Postanowienia końcowe:
a) Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
b) Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
c) Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego
lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie
mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
d) Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii
zawodników.
e) Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania,
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie
biegu lub w biurze zawodów.
f) Organizator zapewni opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
g) Organizator zapewni natryski, dostęp do zimnej wody, miejsce na przebranie,
ognisko.

Kanclerz Wielkiej Konfraterni Zacnego
Jadła, Napitku i Rękodzieła
Parpary 26 czerwca 2017 r.

