Termin i miejsce
Termin:
niedziela, Kwiecień 29, 2018 - 10:00
Miejscowość:
Koronowo
Kod pocztowy:
86-010
Powiat i gmina:
Koronowo
Kategoria wydarzenia:
Biegi i marsze
Opis wydarzenia:
Ruszyły zapisy do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Biegu im. Braci Mikrutów, który odbędzie się
29 kwietnia w Koronowie. Gorąco zachęcamy do zapisania się na listę startową do biegu głównego,
ponieważ można wziąć udział w pierwszym z pięciu konkursów. Organizatorzy bedą je sukcesywnie
ogłaszać dla osób, które zostaną uczestnikami tegorocznej edycji imprezy. Wszystkie pięć konkursów
zostaną rozstrzygnięte w ostatnim tygodniu oraz dzień biegu. Warto więc sledzić dodawane przez nas
aktualności. Kategorie wiekowe: - dzieci do 7 lat /2011 i młodsi/ „rodzice z dziećmi - 8-10 lat /2010 2008 / bieg na dystansie 600 m - 11-13 lat /2007 - 2005 / bieg na dystansie 600 m - 14-16 lat /2004 2002 / bieg na dystansie 1 500 m - ukończone 16 lat / bieg główny na dystansie 10 000 m
Harmonogram biegów: Kategoria wiekowa do 7 lat - godz. 10:30 Kategoria wiekowa 8-9 -10 lat - godz.
11:00 Kategoria wiekowa 11-12 -13 lat - godz. 11:30 Kategoria wiekowa 14 -15 -16 lat - godz. 12:00
Kategoria wiekowa powyżej 16 lat - BIEG GŁÓWNY: - godz. 14:00 Płatności: - uczestnicy biegów
dziecięcych i młodzieżowych /poza biegiem rodzice z dziećmi/ mają zapewniony bezpłatny start w
imprezie, - uczestnicy biegu rodzice z dziećmi są zobowiązani do uiszczenia wpisowego w kwocie 25
zł. W ramach tej opłaty otrzymają mastępujący pakiet startowy: czyste powietrze, wspaniała
atmosfera, medal okolicznościowy, pamiątkowy numer startowy, napój i gadżet-niespodziankę. uczestnicy biegu głównego są zobowiązani do uiszczenia wpisowego w kwocie: 30 zł do 31 marca
40 zł do 20 kwietnia 50 zł do 27 kwietnia + w dzień zawodów Bieg odbędzie się ulicami miasta
Koronowa.
Bilety:
Impreza biletowana
Cena biletu:
wpisowe
Zasięg wydarzenia:
impreza o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym
Strona internetowa wydarzenia:
http://biegmikrutow.pl/tournaments/mikrut [1]
adres strony:
http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/viii-ogolnopolski-bieg-uliczny-im-braci-mikrutow

Odnośniki
[1] http://biegmikrutow.pl/tournaments/mikrut

