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___isprawozdanie z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kedzierzyndśożie

”i. Nazwa organizatora:
Stowarzyszenie inicjatyw Społecznych XYZ

ui. Ęitzy @rzeszitowej 215

dia-2:24 Kedzierzyaożle

KRS 0000002502 ; NIP 7492100004
REGON 30?20897000000

2. Nazwa wydarzenia:
Uitra ZABEK — czyli Zuchwate Aktywności Dobrze Ekstremalnymi Kniejami, Otwarte
Mistrzostwa KędzierzynauKożia w biegach przełajowych, dtugodystansowych pod
Patronatem Prezydenta Miasta Kedzierzynuiśożle

3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram):

Czwartek 02.03.2023 r.

18:00=20:00

@ Rozłożenie infrastruktury niezbędnej do organizacji zawodów

Piątek., 03.03.2023 r.

10:00=t0:00
@ Przygotowanie miejsca zawodów, wtym

@ Przygotowanie Biura zawodów w PSP nr 3

@ Przygotowanie areny dla uczestników (sala gimnastyczna)

@ Przygotowanie zaplecza gastronomicznego
@ Sprawdzenie trasy biegu przełajowego Mini ZADEK/Uitra ZADEK

«» Organizacja linii Start-Meta w pobliżu PSP nr 3
@ Zabiokowanie dla ruchu miejsc potencjalnie niebezpiecznych dla zawodników

@ Funkcjonowanie biura zawodów (dzień 1)
Sobota, 00.03.2023 r.

00:00=10:00

@ Prace polegające na ustawieniu aparatury pomiary czasu zawodów

@ Funkcjonowanie biura zawodów (dzień 2)
e Kompleksowe przeprowadzenie wydarzenia biegowego pn. Mini ZADEK

] Ultra ZADEK

10:00uz'iz00

@ Prace poiegające na porzadkowaniu infrastruktury użytej do organizacji wydarzenia
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4. Zasięg terytorialny:

MiejskilPowiatowy/KrajowylMiędzynarodowy

5. Charakter przedsięwzięcia (sportowy, kulturalny, konkurs, festyn):

wydarzenie sportowe

6. Liczbowe określenie uczestników:

— Liczba zapisanych zawodników: 245 osób

Liczba zawodników, którzy ukończyli bieg: 189 osób

gościlwidzówlobsenuatorów: około 100

organizatorów: 1

7. Opis realizacji wydarzenia:

Wydarzenie odbyło się w dniu 04.03.2023 roku. Realizacja podzielona została na etapy:

Etap 1. Przygotowywanie miejsca zawodów, wtym:
- rozkładanie infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia zawodów (namioty. sprzęt pomiarowy.

sprZęt prądotwórczy, elementy zabezpieczenia, nagrody i medale)

- rozkładanie bannerów i materiałów rekiamowycn od patronów, sponsorów

— oznakowywanie trasy biegu dla uczestników

— sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa na trasie

~ przygotowywanie biura zawodów oraz strefy gastronomicznej dla uczestników

Etap 2. Funkcjonowanie biura zawodów dla uczestników, wtym:

— wydawanie pakietów startowych dla uczestników

- kolportaż materiałów reklamowych dostarczonych przez partnerów/sponsorów

- pełnienie funkcji informacyjnej @ wydarzeniu, miescie, sponsorach, patronacl'i
- wydawanie środków przeciwbólowych, elementów z podręcznej apteczki

Etap 3. Realizacja imprez pn. Mini ZADEK i Ultra ZADEK, wtym:

- koordynacja biegu

- bieżące podawanie informacji o cząstkowych wynikach, partnerach, sponsorach

- bieżąca dekoracja medalami oraz statuetkami zwycięzców poszczególnych kategorii

— przygotowywanie oraz wydawanie posiłków regeneracyjnych

- promocja kolejnych wydarzeń biegowych z cyklu Biegowego Grand Prix Kędzierzyna—Koźla

Etap 4. Zakończenie wydarzeń .' )i,



- prace polegające do uporządkowania infrastruktury niezbędnej do realizacji wydarzenia

Opis wydarzenia pn.. iiiiirii ZADEK, Ultra ZADEN

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska biegaczy i wobec rosnącej popularności biegow

długodystansowych rozgrywanych w terenie zaplanowano i przeprowadzono pierwszy raz na tere-

nie miasta Kędzierzyn-Koźle ultra maraton pn. Ultra ZADEK, czyli Zuchwałe Aktywności Dobrze

Ekstremalnymi Kolejami. Ultra ZADEK to wydarzenie, które dedykowane było dla biegaczy oraz

uprawiających Nordic Walking. Organizując wydarzenie zachęcaliśmy do aktywnego i zdrowego

stylu życia. Zwiększamy poziom pozytywnej rywalizacji. Dzięki organizacji wydarzenia mieliśmy

świetną okazję do promocji miasta Kędzierzyn-Koźle na biegowej mapie Polski. Promowaliśmy rów-

nież walory turystyczne miasta i okolic. Zgodnie z założeniami udało się zorganizować Pierwszy

Przełajowy Bieg Długodystansowy w Kędzierzynie—Koźlu. Nie stawialiśmy uczestnikom wyśrubowa-

nych limitćw czasowych na ukończenie biegu. Dzięki temu każdy uczestnik mogł zmierzyć

się z wybranym dystansem. Niewątpliwym atutem wydarzenia było miejsce w jakim się odbyło —

przepiękne tereny Nadleśnictwa Kędzierzyn. Dzięki temu mieliśmy okazję promować tereny zielone

otaczające Kędzierzyn-Koźle. Poprzez organizację Ultra Maratonu zakładaliśmy na przyszłość,

aby Kędzierzyn-Koźle znalazł się na mapie biegów długodystansowych rozgrywanych w wielu miej—

scach w Polsce.

Trasa przygotowana dla zawodników obejmowała dwa warianty pod względem długości.

lVlini ZADEK na dystansie 37 km oraz Ultra ZADEK na dystansie 57 km. Prowadziła

ogólnodostępnymi alejkami leśnymi. Organizatorzy dokonali oznakowania kierunkowego trasy,

określili jej kilometraż. Przygotowali pliki nawigacyjne dla zawodników w profesjonalnym formacie

*gpx. Do dyspozycji zawodników było biuro zawodów, strefa gastronomiczna - punkty żywieniowe

z wodą/napojami oraz przekąskami regenerującymi, sanitariaty, sala do masażu po biegu.

Osoby uczestniczące w przedsięwzięciu to nie tylko mieszkańcy miasta Kędzierzyn-Kozie
co zdecydowanie zwiększa walory i zasięg promocji. Wśród przybyłych zawodnikow mieliśmy

przyjemność gościć uczestników z Polski, ale również ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Niemiec.
Poszczególne miasta, które reprezentowali uczestnicy to m.in. Błażejowice, Rybnik, Częstochowa,

Oława, Opole, Katowice, Tychy, Gliwice, Łodź, Raciborz, Knurów, Nysa, Radomsko, Krakow,

Wodzisław Śląski, Legnica, Bytom, Skierniewice, Poznań, Rumia, Kłobuck, Zabrze, Lubin, Chorzów,

Warszawa, Gdynia, Wrocław, Tarnowskie Góry.

Zgodnie z oczekiwaniami zawartymi we wniosku o patronat zrealizowano następujące cele:

a. Zakupiono puchary dla najlepszych uczestnikow biegu w klasyfikacji OPEN i kategoriach

wiekowych. -”? i i



b. Informacje o wydarzeniu nagłośniona na profilu dedykowanym wydarzeniu, witrynie in—
ternetowej stowarzyszenia w lokalnych mediach oraz portalach społecznościowych Kę—

dzierzyn-Koźle miasto możliwości.

c. Przyjęto do nieodpłatnego używania salę gimnastycznej oraz tereny przyszkolne w PSP

nr 3 na osiedlu Azoty na lokalizację Biura Zawodów, strefy STARTU i METY »— w okresie

poprzedzającym wydarzenie oraz na czas rzeczowej realizacji

d. Dzięki nieodpłatnemu udostępnieniu przez MOK w Kędzierzynie-Koźlu sprzętu nagła-

s'niającego oraz wsparciu technicznym pracowników/specjalistów MOK przygotowano
miejsce dekoracji, możliwe było prowadzenie przez konferansjera scenariusza powitania

zawodników, rozpoczecia zawodów oraz informowania o wszelkie": sprawaci organiza-

cyjnych.

e. Dzięki bezpłatnemu użyczeniu przez MOSiR w Kędzierzynie—Koźlu namiotów, wykładzin

pcv, barierek będących w posiadaniu MOSlRu oraz wsparcie pracowników lViOSiR

w transporcie sprzętu do szkoły, udało się wykorzystać w pełni wypożyczaną infrastruk—

ture na potrzeby organizacji wydarzenia.

f. Podczas trwania zawodów promowano okreslenie, ze wydarzenie to także Otwarte lVli-—

strzostwa Kędzierzyna—Koźla w biegach przełajowych, długodystansowych pod Honoro—

wym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyrelśożle.

8. Szczegółowy opis sposobu promocji wydarzenia (radio, plakaty, gazeta):

Wydarzenie było promowane w mediach społecznościowych na profilu @fabrykaaktywnosciXYZ,

www.sisxyzpl, a także na profilach spoiecznos'ciowych zaprzyjaźnionych i zaproszonych grup

sportowych. !nformacja o wydarzeniu pojawiła sie na ogólnopolskich portalach dedykowanych

wydarzeniom biegowym, m.in.: maratonypolskiepl, dostartupl.

W miejscu dekoracji wystawiona była również ścianka promocyjna miasta Kedzierzyn—Koźle,

w strefie biura zawodów —— linii start—mety znajdowały się flagi promujące Kędzierzyn—Koźle oraz

bannery reklamowe. Przed rozpoczęciem zawodów oraz w trakcie realizacji, jak również dekoracji

uczestnicy i zgromadzeni kibice byli informowani wielokrotnie przez spikera o tym,

że honorowy patronat nad imprezą sprawuje Pani Prezydent Miasta Kędzierzyn—Koźle Sabina

Nowosielska. Organizatorzy podczas trwania wydarzenia zapraszali uczestników do zapisania

się na kolejne wydarzenia biegowe organizowane w mieście Kędzierzyn-Koźle, m.in. ujęte

w kalendarzu imprez biegowych pn. Biegowe Grand Prix Kędzierzyna-Koźla.
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