Sztafeta Papieska w XIII rocznicę śmierci Jana Pawła II
Oświęcim - Wadowice 7 kwietnia 2018 r.

Regulamin Sztafety
1. Cel imprezy:








promowanie pozytywnych autorytetów, tu sylwetka Jana Pawła II
uczczenie 13 rocznicy śmierci Jana Pawła II
propagowanie biegania jako najdostępniejszej formy sportu
podnoszenie poziomu kondycji fizycznej
promocja miasta Oświęcimia i powiatu oświęcimskiego
poznanie Ziemi Oświęcimskiej i Wadowickiej
integracja środowiska biegaczy

2. Organizator:
Oświęcimski Klub Biegacza „ Zadyszka”
przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz Urzędu
Miasta Oświęcim

3. Termin i miejsce spotkania:
7 kwietnia 2018 r. Szkoła Towarzystwa Salezjańskiego godz. 9:15
4. Zasady uczestnictwa:



w biegu uczestniczy maksymalnie 50 osób.
wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu
drogowego.
 trasę należy pokonywać w zwartej grupie w tempie 6.30 min/km.
dostosowując się do zaleceń prowadzącego grupę peacemakera wyznaczonego
przez dyrektora sztafety (niedopuszczalne jest wybieganie przed
prowadzącego, jak również pozostawanie za porządkowymi w tyle grupy!)
 w czasie trwania biegu na całej trasie uczestników obowiązuje kulturalne,
sportowe zachowanie, godna postawa i koleżeńska pomoc wszystkim innym
współuczestnikom
 wniesienie opłaty startowej do dnia 3 kwietnia w wysokości 50 zł na konto
Klubu- patrz: Zgłoszenia
5. Świadczenia organizatorów:
 na trasie wyznaczono przystanki dla eskortującego autobusu, na których będą
podawane napoje ( wykaz przystanków na końcu regulaminu)
 każdy uczestnik otrzyma koszulkę okolicznościową, oraz napoje chłodzące
 słodki poczęstunek w Wadowicach
 zapewniona opieka medyczna – Służba Maltańska
 powrót z Wadowic do Oświęcimia odbędzie się wynajętym autobusem.

6. Zgłoszenia:


Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: kbzadyszka@wp.pl do 3 kwietnia
2018 r. powinno zawierać: imię i nazwisko, data ur., adres, klub, nr tel.,
rozmiar koszulki



Zgłoszenie zawodnika uważa się za skuteczne wyłącznie w przypadku dokonania
opłaty startowej, imienna lista dostępna będzie na stronie organizatora
http://zadyszka.org.pl.

Nr konta 47 8446 1016 2002 0008 3090 0001 BS Miedźna o/Brzeszcze


W dniu imprezy uczestnik swoim podpisem na liście obecności
potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zobowiązując się
do jego przestrzegania.

7. Przewidywany harmonogram sztafety:
08.00 – 8.30
08.40
09.00
09.15
12.50
13.00
13.30
około 14.30
około 15.30

biuro biegu ( pobieranie pakietów)
korytarz główny Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego
odprawa uczestników wyznaczenie porządkowych, przypomnienie
regulaminu itp., przejście wspólne do Kaplicy św. Jacka.
uroczyste pożegnanie uczestników Sztafety w Kaplicy św. Jacka
start Sztafety
przybycie do Wadowic
uroczyste zakończenie, złożenie wiązanki pod pomnikiem
Jana Pawła II.
spotkanie przy „papieskiej” kremówce
wyjazd do Oświęcimia
przybycie do Oświęcimia
Wykaz przystanków

1. Osiedle Chemików - Monowice – 3.9 km trasy
2. Włosienica Dolna – 7,9 km trasy
3. Łowiczki Książęce – 12,6 km trasy
4. Zator CPN- 17 km trasy
5. Radocza Dolna- 23,7 km trasy
6. Wadowice Podhalanin- 29.2 km
7. Rynek w Wadowicach
Trasa podzielona na odcinki ( w przybliżeniu):
3,9 km- 4,0 km- 4,7 km- 4,4 km- 6,7 km ciężki – 5,5 km- 2 km
Nie ponosimy odpowiedzialności za pogodę !
Dyrektor sztafety
Dariusz Papuga

