XVII OGÓLNOPOLSKI
PÓŁMARATON PRZYTOK
Bieg odbywa się pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Zabór Roberta Sidoruka

Organizatorzy
Organizatorem jest Zarząd Lubuskiego TKKF przy współudziale Województwa
Lubuskiego oraz Gminy Zabór i Nadleśnictwa Przytok.
Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku (sobota) na terenie gminy Zabór,
woj. lubuskie.
2. Start nastąpi o godz. 1100.
Trasa
1. Uczestnicy biegu rywalizować będą na dystansie 21,097 km, na trasie o nawierzchni
asfaltowej posiadającej atest PZLA, przy ograniczonym ruchu drogowym.
2. Start i meta znajdują się w parku pałacowym przy Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii w Przytoku.
3. Punkty z napojami będą w miejscowościach Czarna (9,4 km) i Zabór (14,0 km).
Uczestnictwo i zgłoszenia
1. Uczestnik biegu musi mieć ukończone 18 lat.
2. Gwarantuje się przyjęcie 250 zawodników, którzy dokonają zgłoszenia i wpłaty
wpisowego. Decydować będzie kolejność wpłat.
3 Zgłoszenia oraz opłaty startowe w kwocie 50 zł przyjmowane będą tylko elektronicznie – do 6 kwietnia 2019 r. włącznie poprzez stronę internetową:
http://www.super-sport.com.pl
4. Przelewy realizowane będą za pomocą usługi DOTPAY. Za datę wniesienia opłaty
startowej przyjmuje się termin dokonania płatności.
5. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
6. Lista zawodników zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie Lubuskiego
TKKF http://www.tkkf.zgora.pl do dnia 10 kwietnia 2019 r.
7. Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu
tożsamości i podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym start w biegu, w dniu zawodów w godz. 8.00 – 10.30.
8. Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu
imprezy.

Zakwaterowanie i wyżywienie
Istnieje możliwość skorzystania z noclegów i wyżywienia w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii w Przytoku. Świadczenia te można zamawiać telefonicznie pod numerem
68 327 44 10.
Klasyfikacja końcowa
Prowadzone będą indywidualne klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz
w kategoriach wiekowych:
Mężczyźni
Kobiety
M 20 – 18 - 29 lat (1990-2001)
K 20 – 18 - 29 lat (1990-2001)
M 30 – 30 - 39 lat (1980-1989)
K 30 – 30 - 39 lat (1980-1989)
M 40 – 40 - 49 lat (1970-1979)
K 40 – 40 - 49 lat (1970-1979)
M 50 – 50 - 59 lat (1960-1969)
K 50 – 50 i więcej lat (do 1969)
M 60 – 60 - 69 lat (1950-1959)
M 70 – 70 i więcej lat (do 1949)
UWAGA! Uzyskane wyniki zaliczone zostaną do klasyfikacji końcowej Korony
Przytoku.
Nagrody
1. Zawodnicy, którzy zajmą trzy czołowe miejsca w klasyfikacjach generalnych otrzymają puchary.
2. Najlepsi w kategoriach wiekowych otrzymają medale i nagrody rzeczowe.
3. Najlepszy zawodnik i zawodniczka – mieszkańcy województwa lubuskiego
otrzymają puchary Prezesa Lubuskiego TKKF.
4. Najlepszy zawodnik i zawodniczka – mieszkańcy Gminy Zabór otrzymają nagrody
niespodzianki.
5. Zawodnik, który zajmie 13 miejsce w klasyfikacji generalnej otrzyma „upominek
pocieszenia”.
6. Najstarszy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma nagrodę Nadleśniczego
Nadleśnictwa Przytok.
7. Zawodnik, który ostatni ukończy bieg otrzyma nagrodę Wójta Gminy Zabór.
8. Zawodnicy, którzy nie wezmą udziału w dekoracji utracą prawo do nagród.
9. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni przez organizatorów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Organizatorzy zapewnią opiekę lekarską oraz napoje na trasie biegu i ciepły posiłek
regeneracyjny na mecie.
3. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu i w trakcie
dekoracji.
4. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia
lub skradzione podczas imprezy.
5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

