R E G L A M I N
KOŁOBRZESKA MILA NIEPODLEGŁOŚCI z okazji 100 lecia Niepodległości Polski
11.11.2018

1.
2.
3.
4.

Termin 11.11. 2018
Godz. 10,00
Trasa w parku nadmorskim
START I META : ul. gen. Władysława Sikorskiego naprzeciw namiotu na
kortach, ul. gen, Władysława Sikorskiego w lewo w alejkę przed
„Kawiarnią Kurort” na wysokości wypożyczalni Rowerów Sanatorium
VERANO, wzdłuż Aleją Nadmorską w lewo alejką Zygmunta Maja w lewo
do ul. Marii Rodziewiczówny, ul. gen. Władysława Sikorskiego i do mety
przy namiocie na kortach.
5. Zapisy elektroniczne na stronie www.bieg.kolobrzeg.pl
6. Trasa będzie oznakowana taśmą biało czerwoną.
7. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
8. ZGŁOSZENIA:
-organizatorzy przewidują udział ok.100 uczniów.
- zgłoszenia do biegu będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej za
pośrednictwem strony do 10.11.2018. do godz.18,00,
-warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie
oświadczenia przez rodzica zawodnika w dniu odbioru numeru
startowego wraz z chipem,
-organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji
uczestnictwa, co do którego istniej podejrzenie, że została wypełniona
niezgodnie z prawdą, oraz zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec
którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki
niniejszego Regulaminu,
-Łączna liczba uczestników ograniczona do 100 osób. Bieg ma charakter
otwarty,
-uczestnicy, którzy dokonali elektronicznego zgłoszenia i złożyli
oświadczenie podpisane przez rodziców mogą odebrać numery startowe
od godz. 8,30 – 9,45 w dniu 11.11.2018r. w Biurze Biegu na terenie
kortów tenisowych Tenis Park w Kołobrzegu przy ul. Sikorskiego 1
9. UCZESTNICTWO

a) Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy dokonają weryfikacji w
Biurze Zawodów, przedstawią zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, wraz z
numerem pesel.(podstawa prawna ; Dz. U. Nr 101 poz. 1095 z dnia 12.09.2001)
b) Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego
zdrowia uniemożliwia mu udział w biegu. Organizatorzy nie zapewniają
uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego oraz od
następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie ponoszą również za zdarzenia
mogące wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w
biegu, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
c) W pakiecie startowym uczestnicy otrzymają numer startowy, a po ukończeniu
biegu plakietkę, oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
d) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe
przymocowane do przedniej części koszulek startowych.
e) Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest
niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy
przez obsługę trasy. Zawodnicy na mecie bez ważnego numeru startowego nie
będą sklasyfikowani.
f) Organizatorzy nie przewidują wydzielania szatni, przebieralni oraz prysznica.
Toalety dla zawodników będą usytuowane w alejce przy kortach tenisowych na
przedłużeniu ul. Norwida
10.
POMIAR CZASU I KLASYFIKACJA
a) Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów
elektronicznych.
Zawodnicy w Biurze zawodów otrzymają chip mocowany do buta. Po
minięciu linii mety chip należy pozostawić w oznaczonych
pojemnikach.
b) Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według pomiaru
czasu zatwierdzone przez Biuro Zawodów.
11.KLASYFIKACJA BIEGACZY

Klasyfikacja OPEN dziewcząt i

chłopców

Kategorie wiekowe dziewcząt

Kategorie wiekowe chłopców

K 9-10 lat (2009-2008 ) szkoły
podstawowe
K 11-12 lat (2007 - 2006 ) szkoły
Podstawowe
K 13-15 lat (2005 - 2003 )
gimnazjum, szkoły Podstawowe

M 9-10 lat ( 2009 - 2008 ) szkoły
podstawowe
M 11-12 lat (2007 - 2006) szkoły
podstawowe
M 13-15 lat (2005 - 2003)
gimnazjum, szkoły podstawowe

a) Zawodnik na mecie, nie posiadający numeru startowego nie będzie
klasyfikowany.
b) Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy
zgłaszać do Biura Zawodów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
c)Za zajęcie miejsc :
 Dziewczęta 1 – 3
 Chłopcy
1- 3
W Biegu Mila Niepodległości przewidziane są puchary.
W kategoriach wiekowych za zajecie 1-3 miejsc puchary
Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu biegu ok. godz. 12,45
Szczegóły zostaną podane w komunikacie zawodów.
KLASYFIKACJIA DRUŻYNOWA SZKÓŁ
 Decyduje ilość startujących uczniów
 Za zajęcie miejsc 1 – 3 przewidziane puchary w kategorii szkół
podstawowych i gimnazjów pozostałe miejsca dyplomy.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora :
• w sprawach zapisów i opłat startowych:
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Bieg Zaślubin”:
- Pan Ryszard Kaliciński tel. 605-661-480
• we wszystkich sprawach organizacyjnych :
Wiceprezes Stowarzyszenia „Bieg Zaślubin” Dyrektor Biegu Niepodległości:
- Pan Janusz Czyżewski tel. 661-486-888
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec
Uczestników Biegu.
5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z
obecnością lub uczestnictwem w biegu.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie
startu i mety biegu.
7. Wyniki zawodów zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń po zakończeniu
biegu oraz umieszczone na stronach internetowych
www.kolobrzegbiega.pl
oraz na stronie FB Kołobrzeski-Bieg-Niepodległości.
8. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem decydują Organizatorzy
Biegu, którym przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
9. Mapka sytuacyjna strefy startu i mety oraz trasy Mili Niepodległości 2018
zostanie opublikowana w terminie późniejszym.
10. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których
zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie ogłoszeń na

portalu społecznościowym, komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na
tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów) przed rozpoczęciem imprezy.
X. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
08.30 Otwarcie Biura Zawodów dla dzieci i młodzieży
09.00 – Otwarcie Biura Zawodów,
10,00 - Start do Mili Niepodległości
10,30 – Start Kołobrzeskiego Półmaratonu Niepodległości 21.095,5 m
10, 45 – Start Kołobrzeskiego Biegu Niepodległości 10 km
12,45 - Dekoracja zwycięzców Mila Niepodległości
13.00 – Dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród

