KOMUNIKAT TECHNICZNY MARATONU RODZINNEGO im.
EDWARDA MAKOWSKIEGO
Maraton odbędzie się w ramach IV Świdwińskiego Maratonu Rowerowego
I. Organizator
•

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Świdwin

II. Partnerzy
•
•
•
•

Starostwo Powiatowe w Świdwinie
Urząd Miasta w Świdwinie
Urząd Gminy w Świdwinie
Park Wodny „Relax" w Świdwinie

III. Patronat medialny
•
•

Nowy Tygodnik Łobeski
Kurier Szczeciński

IV. Data i miejsce imprezy
Zawody odbędą się w dniu 4 lipca 2015 roku w Świdwinie.
Biuro maratonu: Świdwin, ul. Sportowa 6 – „Orlik”.
V. Komitet Organizacyjny :
•
•
•
•
•
•

Komandor maratonu: Roman Ciechański, tel. 501 622 701
Kierownik zawodów: Krzysztof Sikora, tel. 518 411 925
Sędzia zawodów: Piotr Kanar, tel. 603 454 707
Projekt trasy: Jerzy Witkowski, tel. 518 398 921
Kierownik techniczny: Marek Gbur, tel. 502 669 551
Przedstawiciel Parku Wodnego „Relax": Grażyna Hołojuch, tel. 502 684 685

VI. Miejsce i program maratonu
Start i meta maratonu: 4 lipca 2015 r., Świdwin, ul. Sportowa 6 - „Orlik”.
Piątek - 3 lipca 2014
17:00 - 20:00 - pobieranie numerów startowych (prosimy mieszkańców Świdwina i powiatu
świdwińskiego o odebranie numerów startowych w dniu 3 lipca)
20:15- 21:00 - odprawa techniczna zawodników
Uwaga: Organizatorzy nie przewidują rejestracji zawodników i dokonywania wpłat w dniu
zawodów. Rejestracji i wpłat należy dokonać do dnia 27 czerwca 2015 roku. Wpłaty po tym
terminie nie będą brane pod uwagę przez organizatora imprezy przy ustalaniu grup startowych.
Sobota - 4 lipca 2015
7:00 - 8:30 - wydawania numerów startowych
ok. 9:30 - start Maratonu Rodzinnego (start poszczególnych grup co trzy minuty, liczebność grupy 10
osób)

14:00 - zakończenie maratonu i dekoracja uczestników: Orlik, ul. Sportowa 6. Za ukończenie
maratonu każdy z uczestników otrzyma medal pamiątkowy. Wśród uczestników zostaną rozlosowane
upominki
Organizatorzy zapewniają możliwość nieodpłatnego skorzystania z basenów Parku Wodnego
„Relax". Korzystający z basenu zobowiązani są do posiadania stroju kąpielowego.
VII. Trasa Maratonu Rodzinnego
•
•

Przebieg trasy: Świdwin - Stary Przybysław - Oparzno - Łąkowo - Osowo - Rusinowo Berkanowo - Ząbrowo - Kartlewo - Lekowo (punkt żywieniowy, punkt kontrolny) – Świdwin
Dystans ok. 40 km

Trasa oznakowana będzie za pomocą strzałek koloru żółtego umieszczonych na jezdni oraz pasków
naklejanych na znaki drogowe. Pojedynczy pasek koloru żółtego - jazda na wprost, podwójny jazda w prawo, potrójny - jazda w lewo. Organizatorzy uprzedzają, że w wypadku braku zgody na
oznakowanie poziome (strzałki na jezdni), poszczególne części trasy mogą być oznakowane tylko za
pomocą pasków umieszczonych na znakach drogowych.
VIII. Informacje dodatkowe :
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Elektroniczny pomiar czasu prowadzić będzie firma Ultima Sport
Uczestników Maratonu Rodzinnego obowiązuje posiadanie kasku rowerowego. Jazda bez
kasku lub jego rozpięcie powoduje wykluczenie z zawodów
Start osoby niepełnoletniej jest dopuszczony wyłącznie pod opieką rodziców lub
opiekunów prawnych
Uczestników maratonu, rodziców oraz opiekunów prawnych obowiązuje znajomość
regulaminu Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2015
(http://supermaratony.org/regulamin/) oraz znajomość przepisów Ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98, poz. 602)
W maratonie rodzinnym istnieje możliwość łączenia grup startowych po dokonaniu
zgłoszenia
Zgłoszenia należy dokonywać pod tel. kom.: 606 678 483, 518 411 925
Wpłaty za uczestnictwo w maratonie należy dokonywać na konto: Stowarzyszenie Turystyki
Rowerowej Świdwin, numer konta - 26 8581 0004 0019 2109 2000 0001 SGB- BANK SA.
Pomorski Bank Spółdzielczy
Prosimy o podanie na dowodzie wpłaty imienia i nazwiska uczestnika
Wysokość opłat startowych za udział w maratonie rodzinnym:
o osoby niepełnoletnie - 10 zł
o dorośli – 25 zł
o organizator zwalnia z opłat członków Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej Świdwin
o organizatorzy nie przewidują zwrotu opłat, które wpłyną po 27 czerwca i w
przypadkach losowych
Organizatorzy nie przewidują podziału na grupy wiekowe oraz kategorie rowerów
Organizatorzy zalecają posiadanie przy sobie telefonów komórkowych z wprowadzonymi
numerami osób funkcyjnych: 518 411 925, 606 678 483
Zarząd STR-Świdwin

