
ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення шостого Міжнародного легкоатлетичного пробігу в м. Ковель
присвяченого Дню Перемоги під патронатом голови обласної державної адміністрації Бориса Клімчука, генерального консула Республіки Польща в м. Луцьк пана Томаша Яніка та за підтримки Волинського обласного благодійного фонду «Рідна Волинь»
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
-    пропаганда здорового і активного  способу життя  серед населення міста, області;
-    створення дружніх стосунків між спортсменами країн-сусідів;
-    популяризація масових пробігів, як найпростішої форми і найдешевшого методу запобігання хворобам людини та залежності від шкідливих звичок: паління, алкоголю, наркотиків;
-     відзначення Дня  Перемоги.
ОРГАНІЗАТОРИ ПРОБІГУ
       Загальне керівництво змагань здійснюється президентом громадської організації «Спортивний клуб «КОВЕЛЬ» Ю.В.Семенюком за підтримки голови Волинської обласної державної адміністрації Бориса Клімчука, Волинського обласного благодійного фонду «Рідна Волинь» та Генерального консула Республіки Польща в м. Луцьку   п. Томаша Яніка.
ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
- змагання проводяться у м. Ковель  по  вулицях міста;
- старт і фініш 9 травня 2011 року на вул. Незалежності, біля палацу учнівської молоді;
- початок змагань о 12.00 год. – парад відкриття.
УЧАСНИКИ ПРОБІГУ
  Кожен спортсмен головного пробігу стартує на власну відповідальність, засвідчуючи це підписом в картці учасника. Попередня реэстрація можлива в інтернеті ( при потребі перекладу скористайтесь веб сторінкою www.google.com.ua" www.google.com.ua) .datasport.pl,www.maratonypolskie.pl" www.maratonypolskie.pl (Шукати статтю - Zapraszamy na bieg do Kovla na Ukrainie!, або ссилку (найблищі змагання- Ковель VIпробіг вулицями міста Ковель реєстрація) NAJBLIŻSZE IMPREZY,Kovel VI Bieg Ulicami Miasta Kovla ZGŁ )  www.datasport.pl
http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=1&action=7&code=8754&bieganie
http://www.online.datasport.com.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=240 
       Для реєстрації у головному пробігові у секретаріаті при собі необхідно мати: документ, що засвідчує особу; медичну довідку про допуск  до змагань: отримати стартовий номер, електронний чіп прикріпити на гомілку (який необхідно здати на фініші) і картку учасника. Забезпечити стартовий внесок для участі в головному пробігу у розмірі 20 грн.
     Для реєстрації у дитячому  пробігові, у відповідному секторі, за 15 хв. перед стартом, при собі мати картку учасника з підписом батьків про згоду на участь у пробігові, або письмову згоду батьків.
5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 09 травня 2011 р.
08.00 –14.30 – робота секретаріату (палац учнівської молоді)
12.00 – урочистий парад відкриття змагань;
13.00-15.00 – дитячі пробіги. (По-хвилинна програма буде подана у день змагань).
15.00 - старт загальний :
  - 10 км (чоловіки), вікові категорії: 16-29 років, 30-39 р., 40-49 р., 50-59 р., 60 р. і старші.
   -  6 км (жінки), вікові категорії: 16-29 років, 30-44 р., 45р. і старші.
Ліміт часу на подолання дистанції 1 год. 10 хв.
16.00 – нагородження переможців.
16.30 – розіграш призів серед учасників пробігів, які подолали дистанцію.
17.00 – 22.00 – святкування Дня Перемоги. 
6. НАГОРОДЖЕННЯ
     -  Чоловіки 1-10 місце, жінки 1-6 місце у загальній класифікації  та у вікових категоріях за 1-3 місце отримують фінансові нагороди;
      -   спортсмени нагороджені у загальній категорії не отримують нагород у вікових категоріях;
      -  учасники головного забігу отримують: диплом за зайняте місце, напої, перші 150 учасників отримують медаль та теніску, а також право участі у розіграші  цінних подарунків;
      -  1-3 місце в дитячих пробігах будуть нагородженні цінними призами при наявності документу що засвідчує 
вік дитини, та кожна дитина яка подолає дистанцію прийматиме участь у розіграші призів. 
КІНЦЕВА ПОСТАНОВА
     Організатори змагань забезпечують обслуговування змагань працівниками МВС та працівниками  швидкої медичної допомоги. Організатори забезпечують учасникам пробігу безкоштовну ночівлю в спортивному залі комплексної ДЮСШ імені Євгенія Кондратовича (мати при собі спальний мішок). Резервація ночівлі в готелі «Наше Місто» (від 100 грн. на добу), «Лісова пісня» (від 50 грн. на добу) та готель «Ковель» (від 15 грн. на добу), за тел. 8-050-808-72-24 Сергій Панасюк – директор   пробігу. 
     Просимо підтвердити участь у змаганнях за тел. 8-050-808-72-24, факс 8/03352/5-12-53;  до 07.05.11р. Бажано зареєструватись в інтернеті. Додаткову інформацію про змагання можна отримати: з 8.00 до 17.00. м. т. +38 050 808 7224. e-mail:maraton_kovel@ukr.net Організатор має право кінцевої інтерпретації положення.
                                       Дане положення є офіційним запрошенням на змагання.

