
5 травня 2018 року 

10.00 – 18.00  год. Робота секретаріату змагань; 

10.00 – 14.00 год.  Мандатна комісія Чемпіонату України з півмарафону; 

10.00 – 20.00 год. «Ковельський ярмарок»; 

16.30 – Представлення професійних спортсменів на центральній сцені змагань; 

17.00 – загальна пробіжка 1500 метрів для всіх бажаючих спільно з відомими 

спортсменами «Ковельські Побігеньки 2018». 

18.00 – технічна нарада з представниками команд та суддівської бригади. 

 

6 травня 2018 року 

       7.00 – 9.30 робота секретаріату змагань головних пробігів; 

       09.10 – Загальна розминка для всіх бажаючих; 

       09.30 – презентація спортсменів Чемпіонату України та елітних спортсменів; 

       10.00 – старт: Чемпіонату України з півмарафону,  

                                 «7th Kovel Half Marathon», 

                                 Бігу на 7,6 км; 

                                 Естафета 7,6535 км + 6,722 км + 6,7 км; 

Ліміт часу на подолання дистанції - 3 год.; 

10.10 – пробіг Мам з візочками 900 метрів; 

       11.30 – нагородження переможців Чемпіонату України з півмарафону та  

                                                                   Біг по шосе – 7,6 км; 

       11.50 – старт: заїзду на візках спортсменів з інвалідністю 7 км  

                                 «Сильні духом – ковалі свого здоров’я!»; 

                                 Дитячі перегони на ролерах 6,7 км; 

                                 Перегони на лижеролерах 20 км. 

       12.30 - 12.50 – зустріч останнього учасника «7th Kovel Half Marathon» та учасників 

                                 конкурсу вболівальників; 

       13.00 – 15.00    нагородження переможців у вікових категоріях «7th Kovel Half Marathon» 

                                 у перервах між дитячими пробігами; 

       13.00 –  біг 200 м. дітей з інвалідністю; 

13.05 –  біг 200 м. «Сімейний забіг» – діти  2015 р.н.  та молодші; 

13.15 –  біг 200 м. діти  2013 -2014 р. н.; 

       13.20 –  біг 300 м. дівчата 2011 р. н.- 2012 р. н.; 

       13.30 –  біг 300 м. юнаки 2011 р. н.- 2012 р. н.; 

       13.50 –  біг 500 м. дівчата 2009 -2010 р. н.; 

       14.00 –  біг 500 м. юнаки  2009 -2010 р. н.; 

       14.10 –  біг 800 м. - дівчата 2007 – 2008 р. н. 2005 – 2006 р. н.; 

       14.30 –  біг 800 м.  юнаки 2007 – 2008 р.н. 2005 – 2006 р.н.; 

       14.50 –  біг 800 м. дівчата 2003 - 2004 р.н. та 2001-2002 р.н.; 

       15.10 –  біг 1600 м. юнаки 2003 - 2004 р.н. та 2001-2002 р.н.; 

       15.20 – Естафета «Тато, Мама, Я» 3х500 м. Вік дітей 2006 – 2010 р. н. 

Після кожного пробігу відбуватиметься нагородження переможців та призерів; 

15.50 – розіграш цінних призів серед учасників пробігів, які подолали свою 

дистанцію, та окремо - серед вболівальників, закриття змагань. 

 


