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REGULAMIN 
 

I  SPAR  Półmaraton Ziemi Brzeskiej o puchar Starosty Brzeskiego 

                        
Jadowniki - 5 września 2015 r. 

 
I. CEL. 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku. 

2. Promocja Małopolski, Powiatu Brzeskiego, Gminy Brzesko i Królewskiej wsi Jadowniki. 

3. Wkład w promocję masowych imprez biegowych w Województwie Małopolskim. 

 

II. PATRONAT HONOROWY. 

 Starosta Brzeski Andrzej Potępa 

 Burmistrz Miasta Brzeska Grzegorz Wawryka 

 

III. ORGANIZATOR. 

Brzeski Klub Biegacza VICTORIA 

ul. Podgórska 30, 32-851 Jadowniki. Tel. 728204693, 696519433. 

IV . WSPÓŁORGANIZATOR. 

SPAR Jadowniki 

    

V. TERMIN I MIEJSCE. 

5 września (sobota) 2015r. – Jadowniki k/Brzeska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach, ul. 

Szkolna 7  

Start biegu głównego: godz.10:00  – bieg na dystansie 21km 097m 

Start biegów dla dzieci i młodzieży: godz. 10:15 

Przebieg trasy: pętla -  start w Jadownikach, następnie przez Brzesko oraz miejscowości: Mokrzyska, 

Szczepanów, Łęki, Wokowice, Sterkowiec, do Jadownik, meta przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Jadownikach, ul. Szkolna 7.  

 

Trasa asfaltowa oraz droga utwardzona (5%). 

  

Limit czasu: 

1. Limit czasu dla Półmaratonu wynosi 3 (słownie: trzy) godziny. Powyżej limitu czasu zawodnicy 

nie będą klasyfikowani. 

2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy                    

i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie 

stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 

3. Trasa będzie posiadała pionowe oznaczenia dystansu co 1 kilometr. 

 

Punkty odżywiania będą znajdowały się na 5km, 10km, 15km i 18 km.  

Organizator zabezpiecza karetkę z obsługą medyczną oraz punkt medyczny przy mecie. 

 

 

VI. UCZESTNICTWO. 

1. W Półmaratonie prawo startu mają osoby pełnoletnie. Za pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 

18 lat do dnia 5.09.2015r. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w Półmaratonie muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów – 

Gimnazjum w Jadownikach ul. Szkolna 7 - w dniu poprzedzającym zawody (piątek 04.09.2015r.) w 

godzinach od 14:00 do 20:00 lub w dniu zawodów w godz. od. 7:00 do 9:30.  Podczas weryfikacji 

zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie 
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przedstawienie  przez uczestnika do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 

udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu 

podpisanego własnoręcznie (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w 

sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej 

Dz.U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001). 

3. Organizator Półmaratonu może nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego 

kontynuowanie ze względów regulaminowych. 

4. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie 

się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem chipów zwrotnych.  

6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego 

przestrzegania.  

7. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.  

8. W dniu biegu będzie czynny magazyn depozytów, gdzie będzie można złożyć do depozytu rzeczy 

osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Magazyn będzie 

czynny w godzinach od 7:00 do 15:00. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za 

okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora 

od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 

9. Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni i toalet. 

 

VII. ZGŁOSZENIA. 

   

1. Zgłoszenia przyjmowane są: przez internet na stronie www.maratonypolskie.pl do dnia                   

02 września 2015r. lub do dnia w którym zapisy zostaną zakończone. 

2. Zgłoszenia i opłaty wpisowego przyjmowane są w dniu 04 września 2015r. tylko osobiście                    

w Biurze Zawodów w Jadownikach przy  ul. Szkolnej 7, w godzinach od 14:00 do 20:00, a w dniu 

05 września 2015r. w godzinach od 7:00 do 9:30.       

3. Terminy przyjmowania zgłoszeń i wpłat mogą ulec zmianie decyzją organizatora.       

4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie przez zawodnika prawidłowo wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego (karty zgłoszeniowej) oraz wpłacenie opłaty startowej  w wysokości: 

 50,00 zł - wpłata do dnia 30.06.2015r. 

 60,00 zł - wpłata do dnia zakończenia zapisów(02 września 2015) 

 70,00 zł  - wpłata w biurze zawodów. 

5. Zawodnicy w wieku powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej. 

6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach za wyjątkiem jej dokonania po 

zamknięciu zapisów do biegu. 

 

Kwotę opłaty startowej należy przelać na konto bankowe biegu:   

Brzeski Klub Biegacza „VICTORIA”  

ul. Podgórska 30, 32-851 Jadowniki 

BGŻ w Brzesko nr: 77 2030 0045 1110 0000 0246 2810  

lub wpłacić gotówką w Biurze Zawodów w dniach 04 i 05 września. 

 

7. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: 

 numer startowy;  

 worek na odzież do przechowalni; 

 bon żywnościowy na ciepły posiłek i napój;  

 upominki od sponsorów; 

 medal na mecie; 

8. Organizator nie zapewnia noclegów dla uczestników biegu.  

9. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie w oznaczonych punktach przyjęć w dniu  04 i 

05 września 2015r. 

http://www.maratonypolskie.pl/
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10. W biegu wziąć może udział maksymalnie 500 zawodników. O przyjęciu decydować będzie 

kolejność zgłoszeń zawodników, którzy opłacą wpisowe. W przypadku nadania takiej liczby 

numerów zawodnikom, zapisy zostaną zablokowane.  

 

VIII. KLASYFIKACJE. 

1. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn. 

 Kobiety:            

            K – 18  18-29 lat 

            K -  30  30-39 lat 

 K -  40  40-49 lat 

 K – 50  50-59 lat 

 K -  60  60-69 lat 

K -  70  70 lat i powyżej  

 

 Mężczyźni: 

M – 18  18-29 lat 

M – 30  30-39 lat 

M – 40  40-49 lat 

M – 50  50-59 lat 

M – 60  60-69 lat 

M – 70  70 lat i powyżej 

 

Zaliczając zawodnika do odpowiedniej kategorii wiekowej, przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę 

urodzenia.  

Biegi dla dzieci i młodzieży wg kategorii: 

 100 m dziewczynki    do 6 lat                           ( do 2009) 

 100 m chłopcy            do 6 lat                           ( do 2009) 

 200 m dziewczynki     od 6 – 8 lat                          (2009-2007) 

 200 m chłopcy             od 6 – 8 lat                          (2009-2007)  

 400 m dziewczynki     od 8 – 10 lat                         (2007-2005)  

 400 m chłopcy  od 8 – 10 lat                          (2007-2005) 

 600 m dziewczynki    od 10 – 12 lat                         (2005-2003) 

 600 m  chłopcy            od 10 – 12 lat                        (2005-2003) 

 800 m Gimnazjum dziewczynki   od 12 – 15 lat      (2003-2000)  

 800 m Gimnazjum chłopcy  od 12 – 15 lat      (2003-2000) 

 1000 m Liceum dziewczynki  od 15 – 18 lat       (2000-1997) 

 1000 m Liceum chłopcy  od 15 – 18 lat       (2000-1997) 

 

2. Klasyfikacja generalna kobiety i mężczyźni. 

 

IX. NAGRODY.  

1. W klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn: 

             I miejsce        -   200 zł 

             II miejsce      -   150 zł 

             III miejsce     -   100 zł 

 

2. W klasyfikacji generalnej mężczyzn: 

             I   miejsce  -      1.000,00 zł 

             II  miejsce  -         700,00 zł 

             III miejsce  -            500,00 zł 

  

3. W klasyfikacji generalnej kobiet: 

I    miejsce -    1.000,00 zł  
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 II   miejsce -       700,00 zł  

 III  miejsce -       500,00 zł  

4.  Najlepszy zawodnik Ziemi Brzeskiej otrzyma nagrodę rzeczową. 

      5.  Zawodnicy którzy ukończą półmaraton otrzymają okolicznościowy medal. 

6.  Zawodnikom, którzy otrzymają nagrody pieniężne, zostanie potrącony podatek dochodowy od osób     

fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

 

X. KUMULACJA NAGRÓD. 
Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie kumulują się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.                         

 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. I SPAR Półmaraton Ziemi Brzeskiej  odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce 

piersiowej. 

3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.  

4. Zabrania się poruszania po trasie biegu osobom trzecim, nie będącymi uczestnikami biegu  

( rowerzystom, motorowerzystom), za wyjątkiem pojazdów technicznych organizatora. 

5. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 

reklamowych imprezy. 

6. Organizator I SPAR Półmaratonu Ziemi Brzeskiej  zapewnia ochronę danych osobowych zawodników 

zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

7. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu.   

8. Wszelkie kwestie sporne dotyczące I SPAR Półmaratonu Ziemi Brzeskiej rozstrzyga Sędzia Główny, 

jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. 

9. Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w I SPAR Półmaratonie Ziemi Brzeskiej  

na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w 

razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.  

     10.  Po upływie limitu  czasu biegu tj.  po 3 godzinach każdy zawodnik przebywający na trasie jest    

            traktowany jak zwykły uczestnik ruchu drogowego. 

     11. Dyrektor Półmaratonu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany  

            jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na  

            tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy. 

     12.  Informacje na temat biegu udzielane są pod numerem telefonu: 728204693 lub 696519433. 

 

 

Jadowniki, dn. 08.05.2015r.                                       

 

           

 

         Brzeski Klub Biegacza VICTORIA 


