REGULAMIN KOŁOBRZEG

MARATON 6

2019

REGULAMIN KOŁOBRZEG 1/2 MARATON 3 2019

I. ORGANIZATOR :

Stowarzyszenie BIEG ZAŚLUBIN
78-100 Kołobrzeg ul. JAGIELLOŃSKA 15/7
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Współorganizatorzy:
# Urząd Miasta Kołobrzeg
# Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
# Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
# Gmina Ustronie Morskie
# Gmina Mielno
II. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja miasta Kołobrzeg, jego walorów klimatyczno- zdrowotnych i rekreacyjnych oraz
turystycznych regionu, terenów nadmorskich powiatu kołobrzeskiego, Gminy Ustronie
Morskie oraz Gminy Mielno.
3. Promocja zdrowego trybu życia i bycia oraz aktywności fizycznej wśród mieszkańców
Kołobrzegu i okolic.
4. Popularyzacja historii latarni morskich poprzez bieg maratoński od latarni w Kołobrzegu
do latarni w Gąskach i z powrotem do Kołobrzegu.
5. Promocja województwa zachodniopomorskiego, jego walorów zdrowotnych i
turystycznych oraz zielonego położenia.
III. TERMIN , MIEJSCE, LIMIT CZASU
1. KOŁOBRZEG MARATON 6 odbędzie się Kołobrzegu w dniu 28.04 /NIEDZIELA/
2019 r. godz. 9,00

Start honorowy przy kortach tenisowych – na wysokości namiotu ul. Sikorskiego godz. 9,00
START -ostry godz. 9,15 przy DIUNE HOTEL & Resort by Zdrojowa ul.Sułkowskiego
Trasa poprowadzi poprzez strefę uzdrowiskową ul. Sułkowskiego , następnie ścieżką
rowerową R-10 przez Obszar Natura 2000 , EKOPARK w stronę Podczela, Sianożęty i
Ustronia Morskiego poprzez nadmorski las wokół latarni morskiej w Gąskach (Gmina
Mielno) i z powrotem tą samą trasą.
1. A K o ł o b r z e g 1/2 M a r a t o n 2 odbędzie się w Kołobrzegu 28 kwiecień
/niedziela/ 2019 r. GODZ. 9,30
Start PRZY KORTACH TENISOWYCH ul.Sikorskiego -naprzeciw namiotu .Trasa
poprowadzi poprzez strefę uzdrowiskową, ulicą Sikorskiego, Sułkowskiego , następnie
ścieżką rowerową R-10 przez Obszar Natura 2000, EKOPARK w stronę Podczela, Sianożęty
za I-szym zejściem na plażę nawrót przy Ośrodku Nadmorski Raj w Sianożętach i z
powrotem tą samą trasą.

2. Otwarcie zawodów i start zawodników do o b y d w u biegów nastąpi”
3. START o s t r y KOŁOBRZEG MARATON 6

o

godz. 9.15

przy DIUNE HOTEL & Resort by Zdrojowa ul. Sułkowskiego
3.A

START o s t r y KOŁOBRZEG 1/2 MARATON 3 o

godz. 9.30.

przy KORTACH TENISOWYCH ul. Sikorskiego -naprzeciw namiotu
4. Schemat trasy maratonu znajduje się na stronie internetowej
www.kolobrzegmaraton.com w zakładce „Trasa”.
5.

Długość trasy KOŁOBRZEG MARATON 6 królewska, klasyczna: 42.195 km

5A Długość trasy KOŁOBRZEG 1/2 MARATON 3,

tradycyjna:

21.0975 km

6. Trasa oznaczona będzie znakami pionowymi i poziomymi co 1 km.
7.

Limit czasu na pokonanie trasy KOŁOBRZEG MARATON 6

7.A Limit czasu na pokonanie trasy KOŁOBRZEG 1/2 MARATON 3

- 6 godzin
- 3 godziny

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W KOŁOBRZEG MARATON 6 oraz w KOŁOBRZEG 1/2 MARATON 3 może
wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 18 lat.
Istnieje możliwość startu osoby niepełnoletniej, która uzyska pełnoletność w roku
rozgrywania zawodów pod warunkiem, iż w momencie zapisu na zawody przedstawi
oświadczenie obojga Rodziców lub opiekunów prawych wyrażające zgodę na start córki/syna

w zawodach na określonym dystansie oraz ich oświadczenie o wzięciu na siebie pełnej
odpowiedzialności z tytułu startu osoby niepełnoletniej .
Dodatkowo zawodnik musi przedstawić w biurze zawodów najpóźniej w przeddzień
zawodów ,zaświadczenie lekarza sportowego z zapisem, że nie ma przeciwwskazań do
wzięcia udziału w Kołobrzeg Maratonie bieżącej edycji w określonej dacie.
2. Każdy zawodnik startujący w Kołobrzeg Maraton 6 oraz w Kołobrzeg 1/2 Maraton 2
musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne czytelne podpisanie
oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu maratońskim czy też w 1/2
maratonu oraz o wzięciu udziału w zawodach na własną odpowiedzialność.
4. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Sanatorium "SAN" , ul. Kasprowicza 17 w
Kołobrzegu,
Biuro będzie czynne w następujących dniach i godzinach:
- 27 kwietnia 2019 ( sobota) od godz. 15:00 - 22:00
- 28 kwietnia 2019 ( niedziela) od godz. 06:00 - 08:30
5. Uczestników Kołobrzeg Maraton 6 obowiązuje limit czasu 6 godz..
Zawodnicy, którzy na półmetku w Gąskach osiągną czas powyżej 3.00 godz. zobowiązani są
do przerwania biegu i zejścia z trasy.
Wszyscy zawodnicy, którzy nie osiągną linii mety do godz.15.00 zobowiązani są do
przerwania biegu i zejścia z trasy!
5.A Uczestników Kołobrzeg 1/2 Maraton 3 obowiązuje limit czasu 3 godz..
Zawodnicy, którzy na półmetku w Sianożętach osiągną czas powyżej 1. 30 min. zobowiązani
są do przerwania biegu i zejścia z trasy!
Wszyscy zawodnicy, którzy nie osiągną linii mety do godz. 12.10. zobowiązani są do
przerwania biegu i zejścia z trasy .
6. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to WYŁĄCZNIE na własną
odpowiedzialność.
7. Wszyscy uczestnicy Kołobrzeg Maraton 6 oraz Kołobrzeg 1/2 Maraton 3 są zobowiązani
do przestrzegania przepisów kodeksu ruchu drogowego oraz do stosowania się do poleceń
osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia
Organizatora.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że bieg odbywa się na trasie nie wyłączonej z
ruchu przez innych użytkowników , tj. pieszych i rowerzystów na ścieżce pieszo
rowerowej oraz na odcinku od Wieniotowa do Pleśnej (2 km) biegaczom towarzyszyć
będzie ruch samochodowy. Na tym odcinku należy biec lewą stroną zgodnie z przepisami
Kodeksu Drogowego.
Na ścieżce rowerowej biegniemy prawą stroną .

8. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
9. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.
10. Zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę nie mają prawa startu w
Kołobrzeg Maraton 6 oraz w Kołobrzeg 1/2 Maraton 3, aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.
11. Każdego uczestnika Kołobrzeg Maraton 6 oraz Kołobrzeg 1/2 Maraton 3 obowiązuje strój
sportowy.
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do Kołobrzeg Maraton 6 oraz do Kołobrzeg 1/2 Maraton 3 będą przyjmowane
poprzez elektroniczny system zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
www.kolobrzegmaratom.com, www.cronochip.pl/6-kolobrzeg-maraton,
www.maratonypolskie.pl
2. Zapisy w tym systemie będą przyjmowane do dnia 10 kwietnia 2019 r. i dotrzymanie tego
terminu gwarantuje pełen pakiet startowy oraz udział w kategoriach specjalnych oraz
zgłoszenie drużyny.
Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe :
-po zgłoszeniu się drogą e-mail na ogłoszony 09 kwietnia adres e-mail i po potwierdzeniu
przyjęcia zgłoszenia i załączeniu w ciągi 24 h dowodu wpłaty na wskazane konto.
-w Biurze Zawodów w dniach 27. kwietnia 2019 r. oraz 28 kwietnia 2019 r. w godzinach
pracy biura , o ile będą jeszcze miejsca i to bez względu na ogłoszony limit miejsc, gdyż ten
obowiązuje do 10 kwietnia.
3. Zgłoszenie uważa się za ważne po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
i podpisaniu oświadczenia oraz uiszczeniu opłaty startowej.
NUMER STARTOWY ZAWODNIKA NA LIŚCIE STARTOWEJ UKARZE SIĘ PO
WPŁYNIĘCIU OPŁATY STARTOWEJ NA KONTO ORGANIZATORA.
4.

Limit uczestników w Kołobrzeg Maraton 6

wynosi

400 osób !!!

4.A Limit uczestników w Kołobrzeg 1/2 Maraton 3 wynosi

400 osób !!!

DODATKOWO po 50 m-c dla każdego dystansu do d y s p o z y c j i
Organizatora.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WCZEŚNIEJSZEGO ZAMKNIĘCIA
ZAPISÓW W PRZYPADKU WYPEŁNIENIA SIĘ W/W LIMITU ZGŁOSZEŃ !!!
5. Opłata startowa za udział w Kołobrzeg Maraton 6 oraz za udział w Kołobrzeg 1/2
Maraton 3 wynosi w opcjach z koszulką / lub bez koszulki :
do 10 kwietnia 2019 r. wynosi: - 95,00 / 75,00 PLN (zaznaczyć przy zgłoszeniu)

po tym terminie 100,00 PLN , przy czym organizator zapewnia tylko numer startowy i w
miarę dostępności koszulkę za opłatą 35,00 PLN.

6. Organizator zapewnia możliwość bezpłatnego noclegu na Hali Sportowej w Gimnazjum nr
3
ul. Okopowa 1 A do 200 osób bądź innej hali sportowej (organizator nie zapewnia
materaców, śpiworów, ręczników itp...) Korzystanie z bezpłatnego noclegu bezwarunkowo
należy zaznaczyć na zgłoszeniu.
REZERWACJI PŁATNEGO NOCLEGU NLEŻY DOKONAĆ WE WŁASNYM
ZAKRESIE
Istnieje możliwość rezerwacji tańszego noclegu w bursie Zespołu Szkół Policealnych w
Kołobrzegu, ul.Grottgera11, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 35 234 77 zamawiając osobiście
nocleg. Prosimy o wcześniejsze rezerwacje ze względu na ograniczoną ilość
miejsc.(Organizator nie czyni tego za zawodnika) Rezerwując nocleg należy zaznaczyć, że
jest się uczestnikiem Kołobrzeg Maraton 6 bądź Kołobrzeg 1/2 Maraton 3 !!!
7. Podczas odbioru pakietu i Nr startowego zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument ze
zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
7. OPŁATA RAZ UISZCZONA NIE PODLEGA ZWROTOWI !!!
8.Nie ma żadnej możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika
Kołobrzeg Maraton 6 oraz Kołobrzeg 1/2 Maraton 3.
9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
* numer startowy Z IMIENIEM I NAZWISKIEM wraz z czterema agrafkami,
* unikatowy medal…
* koszulkę techniczną Kołobrzeg Maraton, (w opcji pełnej opłaty)
* napoje (woda, napoje izotoniczne, herbata...) oraz owoce na trasie i na mecie biegu,
* możliwość bezpłatnego noclegu na hali sportowej /koniecznie zaznaczyć na zgłoszeniu/,
* folder informacyjny Kołobrzeg Maraton,
* personalny dyplom online do pobrania ze strony internetowej,
* możliwe niespodzianki...
VI. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA oraz KONTROLNE
1. Punkty odżywiania będą zaopatrzone w wodę, napoje izotoniczne, banany, batony ,

punkty zostaną rozmieszczone co około 5 kilometrów .
2. Na trasie Kołobrzeg Maraton 6 oraz Kołobrzeg 1/2 Maraton 3 będą znajdowały się
elektroniczne
punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej pomiaru czasu spowoduje
dyskwalifikację zawodnika.
VII. KLASYFIKACJA
1. Kołobrzeg Maraton 6 prowadzi następujące klasyfikacje:
a/ klasyfikacja Generalna KOBIET i MĘŻCZYZN miejsca 1 do 3
Zawodnicy w klasyfikacji generalnej , którzy zajmą miejsca
kat. wiekowej OPEN,

1 do 3 nie są wyróżniani w

b/ klasyfikacja Mistrzyni i Mistrz KOŁOBRZEGU i Powiatu Kołobrzeskiego KOBIET i
MĘŻCYZN miejsca 1 do 3
Zawodnicy w klasyfikacji Mistrzyni i Mistrz KOŁOBRZEGU i Powiatu Kołobrzeskiego ,
którzy zajmą miejsca 1 do 3 nie są wyróżniani w kat. wiekowej Mistrzostw Kołobrzegu i
Powiatu Kołobrzeskiego,
c/ klasyfikacja Drużyna /DR/ 4 osoby, obowiązek 1 kobieta m-ca 1 do 3,/ dodatkowa
informacja dot. klasyfikacji drużynowej jest na końcu niniejszego regulaminu/
d/ klasyfikacja Małżeństwo /MA/ m-ca 1 do 3,
e/ klasyfikacja Mors /M/

m-ca 1 do 3,

f/ niepełnosprawni/N/ /równorzędne wyróżnienia/ m-ca 1 do 3,
g/ klasyfikacja Wojska Polskiego i Służb Mundurowych /WPSM/ kobiet i mężczyzn m-ca 1
do 3,
h/ Najstarszy Zawodnik OPEN
i/ Najmłodszy Zawodnik OPEN
j/ klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet OPEN m-ca 1 do 3:
K 20– rocznik 1999 - 1990
K 30 – rocznik 1989 - 1980
K 35– roczniki 1984 – 1990,
K 40- roczniki 1979 – 1975,
K 45– roczniki 1974 – 1970,
K 50– roczniki 1969 - 1965
K 55– roczniki 1964 - 1960,
K 60 – roczniki 1959 i więcej
k/ klasyfikacja w kategoriach wiekowych mężczyzn OPEN m-ca 1 do 3,

M 20 - roczniki 1999 – 1990,
M 30– roczniki 1989 – 1980,
M 35– roczniki 1984 – 1990,
M 40– roczniki 1979 – 1975,
M 45– roczniki 1974 – 1970,
M 50– roczniki 1969 – 1965,
M 55– roczniki 1964 - 1960,
M 60- roczniki 1959 - 1955
M 65 – rocznik 1954 – 1950
M 70 – rocznik 1949 i więcej
l/ KATEGORIE WIEKOWE Mistrzostw Kołobrzegu i Powiatu Kołobrzeskiego /Mk
i PK/
m-ca 1 do 3, /należy zaznaczyć wypełniając zgłoszenie/
Zawodnicy w klasyfikacji KOBIET i MĘŻCZYZN Mistrzostw Kołobrzegu i Powiatu
Kołobrzeskiego zajmujący OPEN
miejsca od 1 do 3 nie są wyróżniani w kategorii wiekowej Mistrzostw Kołobrzeg i Powiatu
Kołobrzeskiego,
kobiety:
K 20- rocznik 1999- 1990,
K 30- rocznik 1989 – 1980,
K 40- rocznik 1979 - 1970
K 50- rocznik 1969- 1960
K 60- rocznik 1959 i więcej
mężczyźni :
M 20- rocznik 1999 – 1990
M 30-rocznik 1989 – 1980,
M 40- rocznik 1979 - 1970,
M 50- rocznik 1969 – 1960,
M 60- rocznik 1959 - 1950
M 70- rocznik 1949 i więcej
ł) Najszybsza Kołobrzeżanka
m) Najszybszy Kołobrzeżanin
n) Najstarsza Kołobrzeżanka
o) Najstarszy Kołobrzeżanin
Możliwe wyróżnienia dla najlepszego zawodnika z Gminy Ustronie Morskie / Sianożęty/

oraz Gminy Mielno /Gąski/
2. Organizator z uwagi na niestabilny stan nawierzchni na trasie maratonu nie przewiduje
udziału w imprezie osób niepełnosprawnych na wózkach.
VIII. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Kołobrzeg Maraton 6 otrzymają unikatowe medale.
Ceremonia wręczania nagród odbędzie się 28. kwietnia 2019 r. o godz. 15.00. na linii
METY !!!
2. Zdobywcy w klasyfikacji generalnej KOBIET i MĘŻCZYZN w KOŁOBRZEG
MARATON 6 zajmujący m-ca I do III otrzymają nagrody finansowe i puchary.
Wysokość nagród w klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn:
I miejsce 500 PLN, II miejsce 300 PLN, III miejsce 200 PLN
3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej KOBIET i MĘŻCYZN OPEN otrzymają
pamiątkowe statuetki, puchary bądź nagrody rzeczowe.
4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji MISTRZ KOŁOBRZEGU i Powiatu
Kołobrzeskiego KOBIET i MĘŻCYZN otrzymają pamiątkowe puchary.
5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej MISTRZ KOŁOBRZEGU
i Powiatu Kołobrzeskiego KOBIET i MĘŻCYZN otrzymają statuetki.
6. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach specjalnych /drużyna-każdy uczestnik drużyny/4
osoby/ otrzymają indywidualne statuetki/, małżeństwo, mors, wojska polskiego i sł.
mundurowych,
niepełnosprawni, klasyfikacji kołobrzeskich , innych...statuetki.
7. ORGANIZATOR PRZEWIDUJE Konkurs Quiz sportowy dotyczący biegu dla
UCZESTNIKÓW KOŁOBRZEG MARATON 6 oraz KOŁOBRZEG 1/2
MARATON 2 , który odbędzie się dla ½ Kołobrzeg Maratonu oraz dla Kołobrzeg
Maratonu tuż po dekoracji Kołobrzeg Maratonu to jest około 16.30
VII "A" KLASYFIKACJA :
1. KOŁOBRZEG 1/2 MARATON 3 prowadzi następujące klasyfikacje:
a/ klasyfikacja Generalna KOBIET i MĘŻCZYZN m-ca 1 do 3
* zawodnicy w klasyfikacji Generalnej m-ca 1 do 3 nie są wyróżniani w kat. wiekowej
OPEN,
b/ klasyfikacja Mistrzyni i Mistrz KOŁOBRZEGU i Powiatu Kołobrzeskiego KOBIET i

MĘŻCZYZN m-ca 1 do 3,
*zawodnicy w klasyfikacji. Mistrzyni i Mistrz Kołobrzegu i Powiatu Kołobrzeskiego
zajmujący
m-ca 1 do 3 nie są wyróżniani w kat. wiekowej Mistrzostw Kołobrzegu i Powiatu
Kołobrzeskiego,
c/ klasyfikacja Drużyna /DR/ 4 osoby, obowiązek 1 kobieta - m-ca 1 do 3, /szczegółowy
regulamin dot. klasyfikacji drużyn jest na końcu niniejszego regulaminu/.
d/ klasyfikacja Małżeństwo/MA/ m-ca 1 do 3,
e /Najmłodszy zawodnik OPEN
***klasyfikacja w kategoriach wiekowych Kobiet OPEN m-ca 1 do 3
K- 20 rocznik 1999-1990,
K-30 rocznik 1989-1980,
K- 40 rocznik 1979-1970,
K-50 rocznik 1969 i więcej...
***klasyfikacja w kategoriach wiekowych Mężczyzn OPEN m-ca 1 do 3
M- 20 rocznik 1999-1990,
M- 30 rocznik 1989-1980,
M- 40 rocznik 1979-1970,
M- 50 rocznik 1969-1960,
M- 60 rocznik 1959 i więcej...
KATEGORIE WIEKOWE Mistrzostw Kołobrzegu i Powiatu Kołobrzeskiego /MKiPK/ mca
1 do 3, /należy zaznaczyć wypełniając zgłoszenie/
***zawodnicy w klasyfikacji KOBIET i Mężczyzn Mistrzostw Kołobrzegu i Powiatu
Kołobrzeskiego zajmujący OPEN m-ca 1 do 3 nie są wyróżniani w kat. wiekowej
Mistrzostw Kołobrzegu i Powiatu Kołobrzeskiego,
KOBIETY:
K 20 rocznik 1999-1990,
K 30 rocznik 1989-1980,
K 40 rocznik 1979 i więcej...
K 50 rocznik 1969 i więcej
MĘŻCZYŹNI:
M 20 rocznik 1999-1990,

M 30 rocznik 1989-1980,
M 40 rocznik 1979-1970,
M 50 rocznik 1969 -1960
M 60 rocznik 1969 i więcej
# Najszybsza Kołobrzeżanka/Powiat też/
* Najszybszy Kołobrzeżanin/Powiat też/
# Ostatnia Kołobrzeżanka/Powiat też /
* Ostatni Kołobrzeżanin/Powiat też/
Możliwe wyróżnienie dla najlepszego zawodnika z Gminy Ustronie Morskie oraz Gminy
Mielno.
2. Organizator z uwagi na niestabilny stan nawierzchni na trasie Kołobrzeg 1/2 Maraton nie
przewiduje udziału w imprezie osób niepełnosprawnych na wózkach.
VIII "A" NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Kołobrzeg 1/2 Maraton 2 Otrzymają unikatowe
medale.
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na mecie o godz. 12.10

28. kwietnia 2019 r..

2. Zdobywcy w klasyfikacji Generalnej KOBIET i MĘŻCZYZN w Kołobrzeg 1/2 Maraton
23zajmujący m-ca I do III otrzymają nagrody finansowe i puchary.
Wysokość nagród w klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn :
I miejsce 250 PLN, II miejsce 150 PLN, III 100 PLN,
3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej Kobiet i Mężczyzn OPEN otrzymają
pamiątkowe statuetki, puchary lub nagrody rzeczowe.
4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji MISTRZ KOŁOBRZEGU i Powiatu Kołobrzeskiego
KOBIET i MĘŻCZYZN otrzymują pamiątkowe puchary.
5. Zdobywcy miejsc w klasyfikacji wiekowej MISTRZ KOŁOBRZEGU i Powiatu
Kołobrzeskiego KOBIET i MĘŻCZYZN otrzymują statuetki.
6. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach specjalnych /drużyna-każdy uczestnik drużyny/4
osoby/ otrzymają indywidualne statuetki/, Drużyna, Małżeństwo, Najmłodszy Zawodnik,
klasyfikacje kołobrzeskie -statuetki
7. Zawodnicy (zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej nie
otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

8. ORGANIZATOR PRZEWIDUJE w ramach konkursu Quizu ROZLOSOWANIE
NAGRÓD NIESPODZIANEK WSRÓD UCZESTNIKÓW KOŁOBRZEG
MARATON 6 oraz KOŁOBRZEG 1/2 MARATON 3.
Nie zgłoszenie się po odbiór nagrody bądź wyróżnienia w trakcie trwania nagradzania
/losowania/ skutkować będzie tym, iż Organizator nie prześle ich właścicielowi. Nagroda
zostanie rozlosowana wśród obecnych zawodników podczas losowania. Losowanie
odbędzie się dla ½ Kołobrzeg Maratonu oraz dla Kołobrzeg Maratonu tuż po
dekoracji Kołobrzeg Maratonu, czyli około 16.30

IX. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
1. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów, własnego wyżywienia każdy zawodnik
pokrywa we własnym zakresie.
2. Pasta Party odbędzie się 27.04. 2019 r. w godzinach 16:00 - 18:00 w Sanatorium SAN
ul. Kasprowicza 17 na dziedzińcu lub w kawiarni w przypadku deszczowej bądź
wietrznej pogody (prosimy sprawdzać aktualności na stronie kolobrzegmaraton.com)
3. Na trasie Kołobrzeg Maraton 6 oraz KOŁOBRZEG 1/2 MARATON 3 Organizator
zapewnia wodę, banany, batony oraz profesjonalnych wolontariuszy do obsługi,
4. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w nocy z piątku 27.04.2019r .na sobotę.
28.04.maja 2019 r.. Osoby chcące skorzystać z takiej opcji proszone są o zaznaczenie w
zgłoszeniu
takiej potrzeby. Ilość miejsce jest ograniczona (200 miejsc) Organizator nie zapewnia
śpiworów ani materacy.
Uczestnicy Kołobrzeg Maraton 6 oraz Kołobrzeg 1/2 Maraton 3 oraz ich rodziny (do 4
osób) otrzymają 5% rabatu w sieci hoteli po wskazaniu się na liście startowej.
www.polskiecentrumspa.pl,
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH :
1. Dane osobowe uczestników Kołobrzeg Maraton oraz Kołobrzeg 1/2 Maraton będą
przetwarzane w celach przeprowadzenia Kołobrzeg Maraton oraz Kołobrzeg1/2 Maraton,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Kołobrzeg Maraton oraz Kołobrzeg 1/2 Maraton będą
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z
udziałem w Kołobrzeg Maraton oraz Kołobrzeg 1/2 Maraton obejmuje także publikację
wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje
– w każdy sposób, w jaki
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Kołobrzeg
Maraton oraz w Kołobrzeg 1/2 Maraton Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala
na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do
uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na
wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje
prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r,
dziennik ustaw nr 133, poza 883.
Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Kołobrzeg Maraton oraz Kołobrzeg 1/2
Maraton należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Kołobrzeg
Maraton TEAM, ul. Jagiellońska 15/7 , 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem Kołobrzeg Maraton –
Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub
listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu
nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Kołobrzeg Maraton oraz Kołobrzeg 1/2 Maraton Organizator
rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotycząca Kołobrzeg
Maraton oraz Kołobrzeg 1/2 Maraton będzie ostateczna.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Kołobrzeg Maraton oraz Kołobrzeg 1/2 Maraton obowiązuje
niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na
nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w
gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z
działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek
rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak
i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik
narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do
udziału w biegu lub
wykluczenia go w jego trakcie.
5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego
danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach,
produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne,
zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33,
poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r,
dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym
osobom trzecim.
7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z
przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
9. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt pod ochroną.
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
11. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa,
której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.
12. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.kolobrzegmaraton.pl ,
www.cronochip.pl/6-kolobrzeg-maraton oraz przekazane do informacji mediów.
13. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
14. Pisemne protesty po wpłaceniu 100 złotych przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 16:00
w dniu odbywania się zawodów. Opłata zostanie niezwłocznie zwrócona po pozytywnym
rozpatrzeniu skargi.
15. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ Kołobrzeg Maraton oraz
Kołobrzeg 1/2 Maraton.
1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe,
firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym
szyldem./nazwą/ 2. Drużyna składa się z minimum 4 osób, obowiązkowo 1 kobieta. Liczy się
czas pierwszych 4 osób w tym 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków
drużyny.
3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin

Kołobrzeg Maraton oraz Kołobrzeg 1/2 Maraton . Jeden zawodnik może reprezentować tylko
jedną drużynę.
4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
* zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej,
* decyduje o składzie drużyny,
* występuje w imieniu,
* kontaktuje się z organizatorami Kołobrzeg Maraton Team,
5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów osiągniętych
przez jej zawodników (obowiązkowo 1 kobiety).
Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza.
W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników (lub nieukończenia maratonu przez
minimum jedną kobietę) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
6. Kapitan zgłasza drużynę, zawodnik danej drużyny musi wybrać odpowiednią
nazwę drużyny.
Po 16 kwietnia 2019 r. jakiekolwiek zmiany w składach drużyn nie są możliwe. Lista
zgłoszonych drużyn, oraz ich składy zostaną zamieszczone na stronie:
www.kołobrzegmaraton.pl do
dnia 16 kwietnia 2019 r.
7. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się
podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych
klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.
8. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w
klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników
(wyższa – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
9. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary bądź statuetki .
(każdy zawodnik otrzyma indywidualny dowód do przynależności do drużyny)
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