REGULAMIN
"III MINI MARATON MANHATAN Pamięci Jana Pawła II"
I. ORGANIZATOR
ODRZAŃSKIE KONSORCJUM
al. Jana Pawła II 36, 47-220 Kędzierzyn – Koźle
 PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla
Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
 PARTNERZY IMPREZY:
MOSiR Kędzierzyn-Koźle
TRIBIKE Kędzierzyn-Koźle
LUKS "Rospondek" Żyrowa
 PATRONAT MEDIALNY: TVP OPOLE, TVM K-Koźle, Radio Park, NGO
 SPONSORZY: Kupcy Hali Manhatan, Salon Optyczny Kopanieccy
II. TERMIN I MIEJSCE, TRASA BIEGU- MARSZU
1. Bieg odbędzie się w Niedzielę 31 marca 2019 roku.
2. 09:00 Biegi dziecięce "MAŁY, WIĘKSZY I NAJWIĘKSZY - ZOSTAŃ MARATOŃCZYKIEM"
10:00 "III Rodzinny Bieg z Torbami"
10:15 start marszu Pamięci JP II na kilkadziesiąt metrów...
11:30 start III MINI MARATONU MANHATAN na 4,2km
ok.12:30 Ceremonia dekoracji
3. Trasa poprowadzona będzie ulicami miasta Kędzierzyna – Koźla.
START/META ul. Jana Pawła II – naprzeciw Hali Manhatan i Hali Sportowej "Śródmieście"
4. Długość trasy Biegu to 4,2 km (jedna pętla)
5. W ramach organizacji imprezy przeprowadzony zostanie MARSZ PAMIĘCI JANA PAWŁA II
6. Marsz pamięci będzie miał charakter przemarszu bez pomiaru czasu i kierowany jest do
wszystkich bez względu na wiek, płeć, wyznanie i narodowość.
7. Całe wydarzenie przeprowadzone zostanie ulicami miasta z wyłączonym ruchem kołowym.
8. Uczestnicy na trasie mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz
pozostałych osób zabezpieczających trasę.
III. UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w Mini Maratonie Manhatan jest:
a) pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, a tym samym pełna
akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
b) świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia,
c) posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w
zawodach sportowych ulicami miasta,
d) w biegu głównym mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie, które w 2019 roku
ukończą 13 lat (rocznik 2006), pod warunkiem pisemnej zgody rodzica/opiekuna
prawnego – obecnego podczas weryfikacji w biurze zawodów
e) uczestnicy marszu pamięci JP II muszą przed rozpoczęciem przemarszu podpisać się pod
oświadczeniem i regulaminem marszu (formularz do wypełnienia w biurze zawodów).
2. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
a) przyjęcie warunków regulaminu Mini Maratonu Manhatan,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia
zawodów,

c) wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach
telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz
partnerów Mini Maratonu Manhatan,
d) wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym
sponsorom i partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji,
konkursów lub promocji.
3. Każdy zawodnik startujący w Mini Maratonie Manhatan musi zostać zweryfikowany w
Biurze Zawodów i podpisać oświadczenie.
IV. OPŁATY
1. Z opłaty startowej zwolnieni są uczestnicy Marszu Pamięci Jana Pawła II (start 10:15)
2. Udział w biegu na 4,2 km jest płatny na konto bankowe: "STARTER" Pomiar czasu
BANK ZACHODNI WBK
Nr konta: 11 1090 2183 0000 0001 3561 6580
w tytule należy wpisać: opłata startowa MMM 2019 (imię i nazwisko oraz rocznik zawodnika).
 Opłata startowa 30 zł płatna do 14 marca 2019 roku na powyższe konto
 Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się zawodnika na liście startowej. Jeżeli po
upływie 7 dni zawodnik nie pojawi się na liście startowej, zobowiązany jest skontaktować
się z organizatorem mailowo: orian.show@interia.pl





Osoby rocznika 2001 do 2006 w biegu na 4,2km opłata 15 zł do 14 marca 2019 roku na
powyższe konto
W dniu zawodów opłata wynosi 50 zł dorośli i 30 zł (roczniki 2001 do 2006)
Opłata za start w "Biegu z torbami" wynosi 2 zł/osoba (płatne na miejscu).
Biegi dziecięce (na dystansach od 200 do 600metrów) bez opłaty startowej

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do MMM przyjmowane są za pomocą formularza zapisów internetowych pod
linkiem:https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4493
2. Zgłoszenia internetowe aktywne będą do 26 marca 2019 r.
W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniu
31 marca 2019 roku od 09:00 do 11:00
3. Obowiązuje limit zgłoszeń na bieg 4,2km = 300 zawodników.
4. Organizator może zamknąć wcześniej listę startową po wyczerpaniu limitu opłaconych
zgłoszeń.
5. Brak limitu uczestników Marszu Pamięci JP II.
VI. POMIAR I LIMITY CZASU
1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego przez firmę
"STARTER"
2. Wyniki zawodów przedstawione zostaną na www.maratonodrzanski.pl oraz FB Pomiar Czasu
"STARTER"
3. Podczas MMM wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z
przodu wierzchniej warstwy ubrania. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest
zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie.
4. Organizator określa limit czasu ukończenia Mini Maratonu Manhatan na 60 minut.
5. Zawodnicy, którzy przekroczą limit czasu zobowiązani są do zejścia z trasy MMM.
6. Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do
decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących
przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
7. Numery Startowe są ZWROTNE.
VII. BIURO ZAWODÓW
Hala Sportowa "Śródmieście" ul. Jana Pawła II 27 – 31 marca 2019 r. w godz. 09.00 - 11.00
Odbiór numerów startowych będzie możliwy osobiście w Biurze Zawodów i po okazaniu
dowodu tożsamości osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie odbierają nr startowy na
podstawie legitymacji szkolnej.

VIII. KLASYFIKACJE / PUCHARY
1. Klasyfikacja Mini Maraton Manhatan prowadzona będzie w następujących kategoriach:

Kategorie wiekowe: K-13, 20, 30, 40, 50, 60+

M-13, 20, 30, 40, 50, 60+

najszybszy mieszkaniec i mieszkanka Kędzierzyna-Koźla na 4,2 km
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
3. Dla zwycięzców na podium w generalnej oraz kategorii wiekowych: PUCHARY
4. Zwycięzcy kategorii generalnej nie wchodzą na podium w kategoriach wiekowych!
5. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg na 4,2 km otrzymują tłoczony MEDAL.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników MMM i Marszu Pamięci JP II obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
3.Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb
porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników Mini Maratonu Manhatan i
Marszu Pamięci JP II.

4. Organizator ma prawo usunąć z trasy oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób
zakłócają porządek publiczny, przebiegu zawodów lub zachowują się niezgodnie z
Regulaminem.
5. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
6. Organizator zapewnia uczestnikom podstawową opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
7. Mini Maraton Manhatan jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie
indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się
udziałem zawodnika w czasie trwania imprezy wymaga osobnej polisy wykupionej
indywidualnie przez uczestnika.
8. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika,
ponieważ prawo do uczestnictwa w Mini Maratonie Manhatan nie podlega przeniesieniu na
osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
9. Przebywanie na trasie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez
ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności
zabrania się poruszania po trasie MMM na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych
urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez
Organizatora.
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
11.Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa
zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
uczestników w wyniku udziału w Mini Maratonie Manhatan oraz zwolniony jest z obowiązku
naprawienia takich szkód.
12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
13.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi.
IX. ZAWODY TOWARZYSZĄCE
08:00 do 09:00 zapisy w biurze zawodów
09:00 "Dziecięce Biegi dla Jana Pawła II"na dystansach od 200 do 600 metrów.
Udział dziecka w zawodach przy obecności rodzica/opiekuna prawnego.
Udział w biegach dziecięcych BEZ OPŁATY STARTOWEJ
10:00 Bieg Rodzinny z torbami... bez pomiaru czasu
(dla najliczniejszej rodziny wielka niespodzianka!)
Opłata za start w Biegu z torbami = 2 zł (dwa złote osoba) Płatne na miejscu przy zapisach.

Wszelkich informacji udzielają:
Koordynatorzy zawodów
Zabezpieczenie tras
Dyrektor biura zawodów
Sprawy organizacyjne

- Piotr Orian
- Piotr Ruczka
- Anna Orian
- Gerard Wilczek

604 589 483
500 028 811
602 534 780
602 114 382

Projekt współfinansowany
ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle

