Ruszyły zapisy na XXV Międzynarodowy Bieg Po Plaży
Wpisany przez Jarosław Modliszewski
poniedziałek, 02 marca 2015 14:45 - Poprawiony wtorek, 03 marca 2015 10:09

Już po raz 25 Centrum Kultury i Sportu w Postominie i Urząd Gminy Postomino będą
organizatorami Międzynarodowego Biegu po Plaży „Jarosławiec 2015" na dystansie 15 km.
Tegoroczna edycja Biegu odbędzie się w niedziele 5 lipca 2015 r, będzie to bieg jubileuszowy,
organizatorzy wprowadzają kilka nowych rozwiązań i niespodzianek:
- tegoroczna trasa Biegu nie będzie miała "agrafki" na plaży,
- wprowadza się losowanie wartościowych upominków wśród wszystkich uczestników
(minimum 10 sztuk o wartości powyżej 500 zł.);
- w Biegu Samorządowym „ Bursztyn Jarosławca" więcej uwagi poświeconej będzie
klasyfikacji drużynowej (nagroda statuetka z brązunaturalnym bursztynem o wartości około
3000 zł, ufundowana przez Muzeum Bursztynu w Jarosławcu);

Podczas Biegu po Plaży prowadzi się dodatkowe klasyfikacje: Policjant, Strażak,
Funkcjonariusz Straży Granicznej, Samorządowiec. Po raz czwarty w tej edycji rozegrane
zostaną Mistrzostwa Straży Granicznej w Biegach Przełajowych. W trakcie zapisów wprowadza
się możliwość dokonywania opłaty startowej online oraz przelewem na konto organizatora.

Przewidziano również zniżkę w wysokości 10 % dla posiadaczy „Konta Biegacza" Festiwalu
Biegowego. Zróżnicowano tez jej wysokość w zależności od terminu wpłaty:
- do dnia 4 maja 2015 r. – 30 zł (27 zł dla posiadaczy „Karty Biegacza")
- do dnia 8 czerwca 2015r. - 40 zł (36 zł dla posiadaczy „Karty Biegacza")
- do dnia 30 czerwca 2015 r. – 50 zł ( 45 zł dla posiadaczy Karty Biegacza)
- po upływie terminów opłata wynosi 80 zł (72 zł dla posiadaczy „Karta Biegacza"), którą
będzie można uiścić wyłącznie w sekretariacie.
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Biegi Towarzyszące:
- XXV Ogólnopolskie Biegi Młodzieżowe „Powitanie lata 2015 r." na dystansie 500 m, 1000
m, 2000 m,
- XX Ogólnopolski Bieg Samorządowy „Bursztyn Jarosławca" na dystansie 2200 m ,dla
wójtów, burmistrzów, starostów i innych samorządowców,
- III Rekreacyjny Bieg „Podziel się życiem" w ramach akcji „Tak dla transplantacji",
- Bieg Milusińskich „W pogoni za...".

Podobnie jak w roku ubiegłym, start biegu nastąpi z pod pomnika Jarosławieckiego Rybaka, a
meta będzie jak w ubiegłych latach na Jarosławieckim deptaku. Od soboty 28 lutego 2015 r.
ruszyły zapisy internetowe do Biegu za pomocą systemu zgłoszeń, linki na stronach
internetowych: www.domtel-sport.pl, www.maratonypolskie.pl, www.biegpoplaży.pl .
Zawodnikom, którzy dokonują zgłoszenia elektronicznego i opłaty do dnia 31.05.2015 r.,
organizator gwarantuje zadeklarowany w formularzu zgłoszeniowym rozmiar koszulki.
Natomiast opłaceni do 25 czerwca 2015 r. otrzymają numer startowy z własnym imieniem.
Wprowadza się limit udziału 1000 zawodników.

Już dziś zarejestruj się do biegu i spędź miłe chwile w nadmorskiej Gminie Postomino!!!

Zapisy:

Bieg Główny: http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/zgloszenie.php?LP_impr=26

Bieg Samorządowy: http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/zgloszenie.php?LP_impr=
27
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