
REGULAMIN
„II MAŁY, WIĘKSZY i NAJWIĘKSZY – ZOSTAŃ MARATOŃCZYKIEM”

                                        Biegi pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
Organizator:
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „DOBRA RODZINA” K-Koźle
Partnerzy:
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Starostwo Powiatowe w K-Koźlu
„ODRZAŃSKIE KONSORCJUM” K-Koźle
Kupcy Hali Manhatan w Kędzierzynie-Koźlu
Cel imprezy:
Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie Opolszczyzny
Popularyzacja i upowszechnianie biegów wśród rodzin zastępczych
Promocja Miasta i Powiatu Kędzierzyn-Koźle
Ukazanie piękna i nowoczesności centrum miasta K-Koźle
Możliwość spędzenia aktywnie czasu z całymi rodzinami
Termin i miejsce:
26.10.2019r. (sobota) w  godz.: od 10:00 do ok. 13:00
Kędzierzyn-Koźle, Al. Jana Pawła II 29 Hala Sportowa „Śródmieście”
Warunki Uczestnictwa: 
Biegi są darmowe!!! 
- warunkiem udziału dziecka w biegu będzie wypełnienie formularza zgody (ZAŁĄCZNIK nr 1)  przez 
rodzica/opiekuna prawnego i potwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych.
- Każdy zawodnik na STARCIE musi posiadać przypiętą agrafką wypełnioną karteczkę z imieniem i nazwiskiem, 
rocznikiem i kogo reprezentuje (ZAŁĄCZNIK nr 2)
- grupowe zgłoszenia udziału w biegach (ZAŁĄCZNIK nr 3 LISTA) należy dokonać na adres
e-mail: orian.show@interia.pl     w terminie do dnia 21 października 2019r. (poniedziałek). 
Biuro zawodów w dniu biegu przyjmuje tylko indywidualne zgłoszenia (nie grupy!)
- Każdy niepełnoletni zawodnik  musi posiadać ze sobą pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na start, 
potwierdzającą brak zastrzeżeń do biegu.
- za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni. 
   Biuro zawodów czynne od 08:00 do 09:45 w budynku hali sportowej „Śródmieście”
                                         
                                           Program zawodów:

10:00 start D1 i CH1 ( roczniki 2015 i młodsze) na 100 metrów
10:10 start D2 i CH2 (roczniki 2014 i 2013)       na 200 metrów
10:25 start D3 i CH3 (roczniki 2012 i 2011)       na 300 metrów
10:40 start D4 i CH4 (roczniki  2010 i 2009)      na 400 metrów
11:00 start D5 i CH5 (roczniki 2008 i 2007)       na 500 metrów
11:20 start D6 i CH6 (roczniki 2006 i 2005)       na 600 metrów

                                                   11:45 start D7 i CH7 (roczniki 2004 i 2003)      na 1000 metrów 
                                                   12:15 Marszobieg integracyjny dla każdego      na  200 metrów
ok. 12:45 DEKORACJA ZAWODNIKÓW I FINAŁ CYKLU TRZECH IMPREZ 2019 pn. 
„II MAŁY, WIĘKSZY i NAJWIĘKSZY – ZOSTAŃ MARATOŃCZYKIEM”

Uwaga!!!
W zależności od frekwencji poszczególne starty mogą ulec przesunięciu.

Klasyfikujemy z podziałem na dziewczęta i chłopców.
Trzy pierwsze miejsca każdego startu stają na podium.

Trasy nawierzchnią asfaltową i kostką brukową.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne!

Na miejscu będzie obecna pomoc medyczna

ORGANIZATORZY DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA ZAPEWNIAJĄ ATRAKCJE:
PRZEDSZKOLAKI oraz uczniowie KLAS I – IV (DMUCHAŃCE)

Dla uczniów KLAS V – VIII i młodzież (ŚCIANKA WSPINACZKOWA

                               Dyrektor organizacyjny Gerard Wilczek 602 114 382
                             Koordynator zawodów - Piotr Orian    604 589 483

                       Biuro zawodów  - Anna Orian    602 534 780  
                                             Zabezpieczenie tras – Piotr Ruczka  500 028 811

mailto:orian.show@interia.pl



