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„Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Bicykl w Kołobrzegu” zaprasza w dniach 8–10 sierpnia
2014 r. na „VIII Kołobrzeski Maraton Rowerowy”.
Maraton odbywać się będzie w ramach:
Pucharu Polski Szosowych Maratonach Rowerowych 2014.
Proponujemy do pokonania trzy trasy: MINI – 90 km; MEGA–166 km; GIGA – 243 km. oraz D
YSTANS
RODZINNY
ok. 35 km.

Sprawy finansowe:
Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy.
Od zgłaszających się do Maratonu pobierana będzie opłata startowa – wpłata : do 30.06.2014
– 50,00 zł
od 01.07 do 01.08.2014 – 60,00 zł po 01.08.2014 – 90,00 zł
Mieszkańcy Kołobrzegu – niezmiennie 30 zł
Dystans rodzinny niezmiennie 10 zł.
Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły 70 lat.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty
startowej. Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora : Stowarzyszenie Turystyki
Rowerowej BICYKL ul. Zapleczna 7G /13, 78-100 Kołobrzeg
nr konta: 30 2030 0045 1110 0000 0254 0480 z dopiskiem „maraton” .
Dodatkowo oferujemy noclegi na klimatyzowanej hali sportowej – cena 10 zł / 2 noclegi. Opłata
tylko w biurze zawodów. W miarę możliwości sprowadzimy materace.

Po zawodach w sobotę zapraszamy na zabawę przy muzyce, natomiast wręczenie medali i
nagród odbędzie się w niedzielę o godz. 10.00 . Wszystkie osoby jeżdżące na rowerze są mile
widziane. Każdy znajdzie dystans dla siebie.

TERMINY I PROGRAM MARATONU:

08. sierpnia 2014 (piątek)
godz. 16.00 – 22.00 – rejestracja w biurze maratonu i zakwaterowanie.
godz. 20.00 – odprawa techniczna.
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09. sierpnia 2014 (sobota)
godz. 07.30 – 9.00 rejestracja w biurze zawodów
godz. 09.00 – start 10 osobowych grup (co 2 – minuty)
godz. 11.00 – start na dystansie rodzinnym / cała grupa /
godz.15.30 – ognisko i zabawa przy muzyce (Baza Maratonu)
godz. 20.00 – zamknięcie tras maratonu
Punkt Meta będzie czynny do godz. 20.00
Uczestnicy maratonu, którzy będą zmuszeni przerwać jazdę muszą samodzielnie wrócić do
Kołobrzegu.

10. sierpnia 2014 (niedziela)
godz. 10.00 – 12.00 wręczenie nagród i medali

Dodatkowe informacje: Andrzej Gall
tel. 0 604 071 946
gall@tkk.pl
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