
Przełajowy Bieg Warciański – Koło 2021 
 

Festiwal Akademii Techniki Pływania i Triathlonu - Koło 

 
Regulamin zawodów: Miejsce zawodów :  – 24.10. 2021r.  
 
I.Organizator: MLUKS “Triathlon” Koło, Urząd Miejski w Kole.  

II. Gospodarz: MOSIR Koło  

III. Biuro : Stadion Miejski w Kole ul. Sportowa 

IV. Noclegi :Hotel „Mazurek” w Kole ul. 3 Maja  

V. Klasyfikacja: J-junior  k. i m. (19-15 lat) , M-młodzik k. i m. (14-11 lat) , D-dzieci k. i .m (10- < ) 

VI. Dystans: Biegu:  J- 2km , M- 1km , D- 0,5km 

VII. Nagrody – medale za miejsca I-III w  K/M, w każdej kategorii wiekowej, trofea sportowe.  

VIII. Start i meta:  Stadion Miejski w Kole 24.10.2021 r. godz. 15.30                                                                                

Godziny startów  , program minutowy oraz trasy biegu zostaną podane przed zawodami.  

IX. Zapisy : www. Foxter Sport – zapisy i pomiar czasu elektroniczny                                                                             

– kierownik zawodów Tomasz Brett – tel. kom. 603 678 779. trett@wp.pl  

X. Weryfikacja : biuro w dniu zawodów  w godz. 14.00- 15.00 ( pobór nr startowych ) 

X. Patronat medialny: RFM FM Konin,  Przegląd Kolski, E-kolo, Okrągłe miasto.pl  

XI. Warunki uczestnictwa:  Obowiązują aktualne przepisy związane z Covid 19.  w przypadku 

ogłoszonych ograniczeń związanych z pandemią .Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni przez własne 

kluby lub indywidualnie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Administratorem danych 

osobowych zgodnie z Rodo jest organizator i Foxter Sport. 

 XII. Wpisowe : Bieg :10zł  płatne przy zapisie przez foxter-sport. (w dniu zawodów w biurze 15 zł ) 

Organizator wprowadza limit startujących do 200 zawodników w każdym z wyścigów decyduje 

kolejność zgłoszeń z dokonanym wpisowym do dnia 23.10.2021 r.  godz. 15.00                                                            

W biurze zawodów 24.10.2021 wpisowe jest wyższe o 5 zł w każdym z wyścigów.                                          

UWAGI: Sędzia Główny powołany organizatora . Zawody odbędą się na błoniach nadwarciańskich  . 

Lista zawodników zostaje zamknięta po osiągnięciu limitu 200 osób . Zawody odbędą się według 

przepisów PZLA. Organizator zapewnia pomiar czasu. 


