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Z przyjemnością informujemy, że ruszyły już zapisy do III Biegu Icemana, który odbędzie się 22 
marca 2014r. w Przesiece. 

Dwie  pierwsze  edycje  odbywały  się  w  grudniu, 
razem z Przesiecką Kąpielą Morsów. Jednak popularność 
Biegu Icemana przerosła nasze oczekiwania. Stale rosnąca 
liczba uczestników i chęć wzięcia udziału przez kolejnych, 
którym już nie udało się zapisać ze względu na dostępny 
limit 100 osób, spowodowała, że postanowiliśmy zmienić 
nieco konwencję i termin.
Celem  Biegu  jest  promocja  Dolnego  Śląska,  regionu 
turystycznego  Karkonoszy,  w  tym  gminy  Podgórzyn,  w 
Polsce i na świecie. Promocja biegów oraz zdrowego trybu 
życia i hartowania organizmu w niskich temperaturach. 

W 2013 roku naszym patronem medialnym został  miesięcznik "Poznaj  Świat",  a  telewizja TVN 
wyemitowała 5 wejść na żywo z imprezy.  
Mówiono o nas w Programie 3 Polskiego Radia oraz Radiu Wrocław. Napisały o naszej imprezie: tygodnik 
Nowiny  Jeleniogórkie,  Gazeta  Wrocławska,  Gazeta  Wyborcza,  miesięcznik  Sielskie  Życie,   portale 
jelonka.com, 24jgora.pl,  nie zabrakło także jeleniogórskiej telewizji Dami.

Uczestnicy startują w biegu jedynie w:
• szortach - mężczyźni,
• szortach i minimalnym zakryciu tułowia - kobiety,
• dopuszcza się udział uczestników także w koszulkach. 

Jak w każdej edycji  tak i  tym razem pobiegnie z 
nami Wim Hof - Iceman. Osobowość, która jest znana ze 
swoich  działań  na  całym  świecie.  Zgłębił  On  technikę 
kontroli  temperatury swojego ciała. Ma na swoim koncie 
wiele zadziwiających działań, jak np. rekord przebywania 
w lodzie (1,5godz), wejście w samych szortach na Mount 
Everest  (nieudane z powodu kontuzji)  oraz Kilimandżaro 
(udane).  Przebiegł,  również  w  samych  szortach  i 
temperaturze -20 stopni Celsjusza “Maraton Polarny”. 

Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej

• pamiątkowy medal 
• elektroniczny pomiar czasu 
• posiłek regeneracyjny dla zawodników po ukończeniu biegu 
• zabezpieczenie medyczne 
• oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu 
• niezapomnianą atmosferę 
• nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach: kobieta/mężczyzna uzależnione od 

pozyskanych sponsorów 
• możliwość kąpieli pod Wodospadem Podgórnej po ukończeniu biegu :) 

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/p403x403/1471137_377202192416662_985968698_n.jpg
http://www.tvdami.eu/1,1141-serwis_informacyjny_telewizji_dami_z_dnia_30.12.2013r..html
http://www.24jgora.pl/artykul,2614
http://www.jelonka.com/news,single,init,article,50011
http://wyborcza.pl/1,75248,15197207.html
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/1076334,bieg-icemana-bieg-po-gorach-i-kapiel-pod-wodospadem-zdjecia,id,t.html
http://www.nj24.pl/article/zimna-woda-zdrowia-doda
http://www.prw.pl/
http://www.polskieradio.pl/9/306/Artykul/1000690,Zimowe-bieganie-prawie-na-golasa
http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/60-morsow-kapie-sie-w-wodospadzie-nagie-torsy-walcza-o-tytul-icemana,382836.html


Najważniejsze informacje o III Biegu Icemana 2014:

• Dystans 10km 
• Brak limitu zawodników 
• Numery startowe z chipami do pomiaru czasu 
• Cztery punkty pomiaru czasu (start, ~2km, ~8km, meta) 
• SMS z czasem ukończenia biegu (każdy zawodnik indywidualnie) 
• Pełna klasyfikacja (dostępna m.in. na stronie www) po zakończeniu biegu 
• Napój regeneracyjny na trasie biegu
• Wpisowe dla osób zgłaszających się do 10.03.2014 r. - 40 zł. 
• Wpisowe dla osób zgłaszających się po 10.03.2014 r. - 50 zł. 

Prosimy o rozpropagowanie informacji o tym wydarzeniu.
Oficjalny plakat imprezy prześlemy wkrótce. 

Ważniejsze linki:

Strona Przesieckiego Biegu Icemana
Regulamin Biegu Icemana 2014
Rejestracja zawodników online
FanPage Biegu Icemana
Informacja o I edycji Biegu 2012 (mapa, galeria, wideo)
Informacja o II edycji Biegu 2013 (mapa, galeria, wideo)
Oficjalna strona Wima Hofa

Kontakt
Stowarzyszenie Rada Odnowy Przesieki 
mail: bieg-icemana@tu.info.pl
tel.  +48 532 282 823 

Z poważaniem
Organizatorzy III Biegu Icemana

http://www.bieg-icemana.tu.info.pl/rejestracja.html
mailto:bieg-icemana@tu.info.pl
http://www.icemanwimhof.com/
http://www.bieg-icemana.tu.info.pl/2013/trasa-2013.html
http://www.bieg-icemana.tu.info.pl/2012/trasa-2012.html
http://www.facebook.com/BiegIcemana
http://www.bieg-icemana.tu.info.pl/regulamin.html
http://www.bieg-icemana.tu.info.pl/%20

