
      
 
 
 

REGULAMIN  
 

 
 

XIII Mi ędzynarodowego Biegu w Kowlu i „ 7 Kovelskogo puvmaratonu” 
Z okazii 90 liat Polsko-Ukrainskiemu marszu na Wolyni 3 maja 1928 r 

 
1. CELE 
 
- promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców miasta, regionu, 
Ukrainy - przyjaźń między sportowcami krajów sąsiadujących oraz promocja wspólnych 
działań Sportu który łączy narody, 
 
 - promowanie masowego biegania jako najprostszej formy i najtańszej metody zapobiegania 
chorobom oraz nałogom: palenia, alkoholu, narkotyków 
 
- Umocnienie Solidarności ludu za Myr wykorzestuja ideały Olimpijskiego Manuskryptu. 
 
2. ORGANIZATORZY Biegu 
 
Dyrektorem zawodów jest prezes organizacji pozarządowej "Klub Sportowy" Kowel Yurijem 
Semenyukom wspieranego przez Fundusz Pomocy Spolecznej „Tylko Razem ”, Federacii 
liegkej atlietyki Ukrainy, urząd miasta Kowla. 
Bezpośrednie zarządzanie i organizacja imprezy opiera się na głównym panelu sędziów 
zatwierdzonym przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Dyrektor biegu, szefa 
organizacji pozarządowej "Klub Sportowy" Kowel", Pana Siergieja Panasiuka, Wydział 
Wychowania Fizycznego Kowel i sportowy komitet wykonawczy.  
 
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
 
Zawody odbędą się w Kowlu, na ulicach miasta - start i meta nastąpią 6 maja 2018, w pobliżu 
Pałacu Młodzieży. Imprezę rozpoczną o godzinie 10.00 - start biegu głównego, Kowelski 
Półmaraton - 21.0975 kilometrów i XIII Międzynarodowego Biegu w Kowlu 7,6 km. 12.00  -
rolki, rolki nartowi 20 km, 12. 00 – dekoracija, 13.00 biegi dzieci 2002 -  2015 r. 
 
4. UCZESTNICTWO 
 
Wziąć udział w zawodach mogą mężczyźni i kobiety urodzeni w 2001 roku (biegi dla dzieci i 
młodzieży) i starsi. Zaproszeni są i przewiduje się udział sportowców z Polski, Białorusi, 
Czech, Litwy, Franciim, Ukrainy. Dystans biegu głównego wynosi 21.0975 kilometrów.  
Zawodnicy, którzy w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 muszą mieć pisemną zgodę 
rodziców na udział w głównym biegu, lub wziąć udział w wyścigu "Mistrzów" na dystansie 
do 7,6 km (możliwy start od 14 roku życia). 
 
Każdy sportowiec i uczestnik biegnie na własną odpowiedzialność, potwierdzając zgodę i 
znajomość przepisów za pomocą swojego podpisu składanego na oświadczeniu. Dzieci 
startują na odpowiedzialności rodziców (opiekunów), potwierdzoną przez ich podpis zgody 
na udział w biegu. Podpis znajduje się na karcie zgłoszenia zawodnika. Ponadto, 



organizatorzy zawarli polisę ubezpieczeniową na wszystkie strony od wypadków podczas 
zawodów. 
 
Biuro zawodów znajduje się w Pałacu Młodzieży. Podczas rejestracji do zawodów w 
sekretariacie należy posiadać: dokument tożsamości, liekarskie do biegu – na tej podstawie 
zostanie nadany numer startowy. 
 
Zgłoszenia można dokonać: 
 
-Zebrane środki za oplatu startowu  będą przelane  na pomoc Dzieciom z ograniczonymi 
możliwościami  miasta Kowel – «Biegamy,  dla tych kto nie może » Rejestruj się już 
teraz! 
LIMIT uczestnikuv v półmaratonie -400 osub, na dystansie 7,6 km limit -400 osub. 
 
- formularzem internetowym  https://athletic-events.com/events/414  
www.maratonypolskie.pl,                www.kovelsport.com.ua,               
 
- bezpośrednio w biurze zawodów: ul.Mickewicza, budynek Proswity.  
 
Biuro będzie czynne w niedieliu  05.05.2018 r. w godzinach 10:00 – 18:00 oraz 06.05.2018 r. 
w godzinach 07:00 – 09:30. Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia 
organizatora z wszelkich następstw. 
 
Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacja regulaminu biegu i zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku  uczestnika imprezy dla 
potrzeb Biegu i Organizatora. 
Opłata startowa do biegu wynosi: 
• półmaraton i dystans 7,6 km -  do 1 kwietnia 2018 r. -200 grn. ~ 25 złotych  
• półmaraton i dystans 7 km - od  2 kwietnia do 15 kwietnia 2018 r. –300 grn.~ 40 złotych 
• półmaraton i dystans 7 km –  od 15 kwietnia do 4 maja 2018 r.– 400 grn. ~ 50 złotych 
• w biurze zawodów 5 maja – 500 grn, ~ 60 złotych 
• Wpisowe obowiązuje uczestników w wieku powyżej 18 lat. Z wpisowego zwolnieni są 

osoby powyżej 70 lat, niepewnosprawni i zaproszeni przez organizatora. 
 
Opłata startowa do biegu dla zawodników zagranicznych (w tym z Polski) z dopisem 
oplata startowa na bieg w Kovliu morzliwa na polskie konto z zgloszeniem za 
formuliarzem eliektronicznym https://timingevents.com/ua/events/54  або https://athletic-
events.com/events/484 liub na E-mail: maraton_kovel@ukr.net i wyslaniem 
podtwierdzenia oplaty: 

SERHII PANASIUK adres zamieszkania Ukraina ul. Wlodymyrska 3/43 m. Kovel  
Alior bank 
aliorbank.pl 
Numer rachunku 74 2490 0005 0000 4004 2940 1607 

Nazwa rachunku Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

Typ własności/rola Właściciel 

Właściciel SERHII PANASIUK 

 

tel. +38 050 808 72 24   
 



 
5. PROGRAM ZAWODÓW 
 
5 maja 2018  

10.00 – 18.00  Praca biura zawodów w Budynku Proswity; 
10.00 – 20.00 «Kowelski jarmarok» zakupy wystawy; 
16.30 – prezentacja zawodników elity; 
17.00 – ogulne bieganie «Kowelski pobigenky 2018». 

6 maja 2018  
07:00 - 9:30 - Praca biura zawodów w Budynku Proswity; 
09:30 - prezentacja zawodników; 
10:00 - start biegu głównego, Kowelski Półmaraton - 21.0975 kilometrów i 7,6 km. 
11.50 - start dietiej na rolkach i wuzki 6,7 km 
11.50 – start lyrzroliek 20 km 
13:00 - 200 m.- biegi dla dzieci niepełnosprawnych,  
13.10 -13.30 - 200 m.- biegi dla dzieci urodzonyh 2013 rok i młodshi, 
13.20 -12.40 - 300 m.- biegi dla dzieci urodzonyh 2011-2012 rok, 
13.40 -13.00 - 500m. - dzieci urodzonych w latach 2009-2010,  
14.20 -14.20 - 800 m. - dzieci urodzonych w latach 2005-2008,  
14.50 - 800 m. - dziewczyny 2001 - 2004 r.  
15.00 - 1600 m. - hlopcy ur. 2001 - 2004 r.  
  (pełny minutowy program zostanie przedstawiony w dniu zawodów). 
15:30 - prezentacja zwycięzców, dekoracja dzieci; 
15:50 - losowanie nagród wśród uczestników, którzy ukończyli bieg 
17:00 - zamknientja zawoduw. 
                                                Ważne – nie zwycięstwo, a udział ! 
 
7. INNE 
 
“Kowelski Półmaraton” - kategorie wiekowe: 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 i 
starsi (mężczyźni  i kobiety);  
Bieg – 7,6 km. - kobiety i mężczyźni bez kategorii. 
Limit czasu na pokonanie dystansu 21.0975 km wynosi 2 godziny 50 minut.  
 
8. NAGRODY 
 
Mężczyźni i kobiety w klasyfikacji generalnej otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe za 
miejsca: 7,6 km - za miejsca 1-3, w półmaratonie - za miejsca 1- 6. W kategoriach wiekowych 
przewiduje się nagrody rzeczowe lub finansowe za miejsca 1-3. 
 
Sportowcy niepełnosprawni w klasyfikacji generalnej otrzymają nagrody finansowe. 
Sportowcy, którzy otrzymali nagrody w kategorii łącznej nie otrzymują nagród w kategoriach 
wiekowych. 
 
Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymują: dyplom, napój, medale.  
 
Wyścigi dla dzieci w każdej kategorii - nagrody rzeczowe za miejsca 1-3, napoje, słodycze, 
oraz udział w losowaniu cennych upominków dla wszystkich zawodników. 
 
9. FINANSOWANIE 
 



Zorganizowanie i przeprowadzanie zawodów oraz przeprowadzenie ceremonii realizuje 
kosztem dodatkowych zasobów Klub Sportowy "Kowel" , Sponsory z Polski, Wychowania 
Fizycznego i Sportu Ministerstwo Edukacji Ukrainy , Wołyńskaja Regional Administration 
Wychowania Fizycznego i Sportu, Komitet Wychowania Fizycznego i Sportu, Ministerstwo 
Edukacji Ukrainy, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu miasta Kowlja.  
Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy pokrywają we 
własnym zakresie. 
 
10. KONTAKT 
 
Sergey Panasiuk - Dyrektor biegu, tel. +38 050 808 7224. Prosimy o potwierdzenie udziału w 
zawodach na telefon. +38050-808-72-24, fax / 03 352/5 - 12 – 53 do 1 maja 2018. Więcej 
informacji na temat zawodów można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00 do 17:00. E-mail: maraton_kovel@ukr.net,  
strona www: www.kovelsport.com.ua 
 
Organizator ma prawo ostatecznej interpretacji przepisów. Wersja obowiązującą regulaminu 
jest wersja sporządzona w języku ukraińskim, przedstawiona wersja polskojęzyczna ma 
charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego, obowiązującego regulaminu. 


