
  

                     Regulamin Kids Maraton 2022

1.Kids Maraton odbędzie się 21. maja 2022 w ramach obchodów  DNI 
KOLOBRZEGU.
2.W zawodach mogą brać udział dzieci w wieku od 2 do 13 lat w kategoriach  
dziewcząt i chłopców:
Start-meta  :  ul. Sikorskiego przy kortach na wysokości namiotu na kortach
vis a vis  kawiarnia Venezja.

1. MALUSZKI
         2-4 lat ur. 2018- 2020    bieg z rodzicem , chłopcy i dziewczynki    
          razem.
         Dystans 100 m – start przy Sanatorium „Lech”

2. DZIEWCZETA I CHŁOPCY

         5-7 lat dla urodzonych w latach 2015-2017 

         Dystans   440 m  - dookoła  kortów

3. DIEWCZĘTA I CHŁOPCY

         8-9 lat dla urodzonych w latach 2014-2013

         Dystans 440 m    - dookoła kortów

4. DZIEWCZETA I CHŁOPCY

        10-11 lat dla urodzonych w latach 2011-2012

         Dystans  440 m    - dookoła kortów

5. DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY

        12-13 lat dla urodzonych w latach 2006-2007

         Dystans  1120 m   -  skręt za Sanatorium Perła Bałtyku, ścieżka 
rowerowa w lewo do alei Zygmunta Maja w lewo, do ul. Marii 
Rodziewiczówny w lewo, finisz do mety ul. Sikorskiego



6. Kategoria OPEN
14 – 15 lat 
Dystans 1120 m
Trasa jak wyżej. 1 okrążenie

          
3. Zapisy

Zapisy można dokonać na stronie internetowej http://www.bieg.kolobrzeg.pl
W  biurze zawodów należy odebrać numer startowy oraz podpisać oświadczenie
o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna.
- zapisy i pobieranie  numerów startowych i chipów w przeddzień zawodów w 
dniu 20.05.2022 w  namiocie  przy budynku kortowym w godzinach  18.00- 
19,00 
-zapisy i pobieranie numerów  na miejscu zawodów w dniu zawodów 
21.05.2022 od godz. 9,00- 11,00.
Po zakończeniu biegu chipy należy zdać na mecie w biurze zawodów.

4. Program zawodów

PROGRAM MINUTOWY  

11,00  Maluszki – 2 4 lata
11-15  Dziewczęta- 5- 7 lat   
11.25  Chłopcy        5 –7 lat
11,35  Dziewczęta   8 – 9 lat
11,45  Chłopcy        8 – 9 lat
11,55  dziewczęta    10-11 lat
12,05  chłopcy         10-11 lat
12,15  dziewczęta    12-13 lat
12,25  chłopcy         12 -13 lat
12,35  dziewczęta    14- 19 lat
12,45  chłopcy         14- 19 lat      

Ze względu na nie znaną ilość zgłoszonych osób organizator przewiduje 
przyspieszenie poszczególnych biegów.
Wręczanie medali i dyplomów na mecie.
Informacje zostaną podane przez spikera zawodów.
Dekoracja zwycięzców  za miejsca I-III w kategoriach - na miejscu startu i mety.
5.Limit uczestników 150 osób.
6.Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne



7.Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji dziecka w przypadku 
podania nieprawdziwej daty urodzenia lub skracania trasy.

8.Organizator nie ubezpiecza dzieci – obowiązuje ubezpieczenie szkolne.
9.Organizator ubezpieczony od OC.
10.Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
11. Organizator zapewnia ciepłą herbatę, wodę  mineralną.
12.Pierwsze trzy osoby w kategoriach wiekowych  otrzymają pamiątkowe 
puchary.
13.Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy w okolicach startu i 
mety.


