II Ukiel Olsztyn Półmaraton
17 września na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel przy ul. Kapitańskiej w
Olsztynie odbędzie się druga edycja Ukiel Olsztyn Półmaraton. Start biegu głównego
(dystans 21.1km) o godz. 10.00.
Uczestnicy półmaratonu pobiegną trasą dookoła jeziora Ukiel po nawierzchni mieszanej –
utwardzonej szutrowej, asfaltowej, ścieżkami leśnymi oraz polbrukiem. Organizator na trasie
przygotował dwie strefy bufetowe. Limit czasu w biegu wynosi 3,5 godziny.
Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 12 września 2017 r. (do godziny 23:59). Opłata
startowa wynosi 60 PLN (do 1 września 2017 r.), 80 PLN (od 1 września 2017 r. do 12 września 2017
r.). Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które w I Ukiel Olsztyn Półmaraton zajęły 3 pierwsze
miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. Uczestnicy biegów 10k Run Series Olsztyn i XV
Biegu Jakubowego uzyskują 10 zł zniżki przy wpłacie do 01.09.2017 r – opłata 50 zł (na przelewie
należy dopisać „uczestnik AOB”). Organizator zweryfikuje prawo do zniżki w momencie otrzymania
przelewu lub przy odbiorze pakietu startowego.

Opłaty startowe można wpłacać przelewem na konto do 12 września 2017 r.:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
79 1030 1218 0000 0000 9050 5017
(w tytule umieścić dopisek „Ukiel Olsztyn Półmaraton 2017”)
Opłaty startowe można uiścić osobiście:
W biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie
ul. Żołnierska 13a
Dział sportu tel/fax 89 527 02 27
Dla uczestników biegu organizator przygotował pakiety startowe zawierające:
- numer startowy
- agrafki do przypięcia numeru startowego
- worek na rzeczy osobiste do przechowania w depozycie
- kupon na posiłek wydawany na mecie biegu
- chip elektroniczny do pomiaru czasu - do zwrotu na mecie
- dla pierwszych 600 osób, które zgłoszą udział w biegu oraz dokonają opłaty startowej organizator
przygotuje koszulki okolicznościowe.
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale. Organizator zapewnia
nagrody finansowe za miejsca w klasyfikacji generalnej i wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca
I-III, łączna pula nagród wynosi 20 400 PLN.
Regulami oraz szczegółowe informacje o biegu www.polmaraton.olsztyn.eu
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