Weź udział w XVIII Biegu Ulicznym św. Jakuba
Już 21 lipca br. odbędzie się XVIII Bieg Uliczny św. Jakuba Ap. Zapraszamy
wszystkich sympatyków biegania do udziału.
Bieg zostanie przeprowadzony ulicami Lęborka na dystansie 10 km. Trasa biegu jest
atestowana.
W tym roku trasa biegu jest lekko zmodyfikowana, ma 3 p ętle po 2,67862 km plus
dobieg od startu do mety 1,96414 km.
Start znajduje się przy ul. Armii Krajowej przed skrzyżowaniem z ul. Czołgistów. Dalej
trasa biegu będzie przebiegała ulicami: Armii Krajowej, Okrzei, Legionów Polskich,
Słowackiego, Wojska Polskiego, Okrzei, 1 Maja, prosto przecina al. Wolno ści i
wbiega na ul. Staromiejsk ą, Plac Pokoju oraz Armii Krajowej.
Z uwagi, że jest to nowa trasa, zawodnik, który zwycięży w tegorocznym biegu i
ustanowi nowy rekord trasy, otrzyma dodatkowo 500 zł.
Start honorowy o godz. 15.45 – na pl. Pokoju, start ostry o godz. 16.00 – ul. Armii
Krajowej – przy skrzyżowaniu z ul. Czołgistów, meta na pl. Pokoju.
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają
aktualne badania lekarskie. Każdy pełnoletni uczestnik, który nie posiada aktualnego
badania, musi podpisać oświadczenie, że w biegu startuje na własną
odpowiedzialność.
Zapisy przyjmowane są przez internet poprzez poprawne wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.csir.lebork.pl oraz www.maratonypolskie.pl
Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz chipów tylko i wyłącznie w dniu 21
lipca 2018 r. w godz. 11.00-15.00 w Biurze Zawodów mieszczącym się w sali
gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku przy ul.
Curie-Skłodowskiej.
Opłaty: Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty uznania rachunku
bankowego Organizatora i wynosi:
1) 35 zł – pod warunkiem, że wpisowe wpłynie na rachunek bankowy Organizatora
BGŻ O/Lębork 84 2030 0045 1110 0000 0221 7080 - wyłącznie do dnia 17 lipca
2018r. do godz. 23:59. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania opłaty
wpisowego na rachunek bankowy Organizatora.
2) 50 zł – w przypadku wpisowego, które zostanie wpłacone przez uczestnika biegu
osobiście w dniu 21 lipca 2018 w godz. 11.00-15.00 w Biurze Zawodów
3) Zawodnicy z powiatu lęborskiego są zwolnieni z opłaty wpisowego!

