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Regulamin 

 ( Ostatnia zmiana regulaminu z dnia 19 września 2014 r.) 

 

I. Organizator: 

1. Organizatorem IV  Samsung półmaraton pod patronatem Starosty Szamotulskiego  jest: 

Stowarzyszenie Biegów Ziemi Szamotulskiej  

ul. Mickiewicza 9, 64-500 Szamotuły 

www.samsunghalfmarathon.com; e-mail: szamotuly@samsunghalfmarathon.com  

2. Patronat honorowy -  Starosta Szamotulski Paweł Kowzan 

3. Sponsor strategiczny – Samsung Electronics Poland Manufacturing 

 

II.  Cel: 

1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport. 

2. Sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju. 

3. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych. 

4. Promocja powiatu szamotulskiego w kraju i poza granicami. 

5. Popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku wśród mieszkańców powiatu. 

6. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play. 

7. Przypomnienie tradycyjnych idei olimpijskich. 

 
III. Termin i miejsce : 

1. Termin: 19 października 2014 r. o godz. 11.00 

2. Długość trasy: 21 097 km - trasa posiada atest PZLA 

3. Trasa wiedzie ulicami według oznaczeń na mapie   – start  ul. Rynek na wysokości ul. Szkolnej,  

dalej ulicami Wroniecka, Szczuczyńska, Wiśniowa, Zielona, Leśna, Długa, Powstańców Wlkp.  

do miejscowości Gaj Mały, Pęckowo i Dobrogostowo, następnie powrót do miasta Szamotuły 

ul. Długa, z metą na ul. Szczuczyńskiej przy Placu Sienkiewicza. 

4. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym (mapka z trasą biegu stanowi 

załącznik do regulaminu).  

5. Trasa tworzy pętlę zamkniętą z oznaczeniami co jeden kilometr.   

6. Na trasie znajdować się będą  punkty żywieniowe - woda i napoje izotoniczne  na około  5, 10 

i 15 km. 

7. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma DATA SPORT za pomocą systemu 

chipów aktywnych zamocowanych w numerze startowym. 

8. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i 

sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 

9. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika. 

  

IV.  Imprezy towarzyszące 
1. „Bieg Rodzinny” – otwarty bieg na dystansie ok. 800 m (szczegóły w Regulaminie  Biegu 

Rodzinnego) 

2. Nordic Walking – marsz na dystansie ok.  5 km  (szczegóły w Regulaminie  Nordic Walking)  

3. Konkursy i zabawy dla rodzin – festyn rodzinny.    

 

http://www.samsunghalfmarathon.com/
mailto:szamotuly@samsunghalfmarathon.com
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V. Limit czasu 

1. Dla zawodników biegnących półmaraton obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.  

2.  Zawodnicy, którzy po upływie limitu czasu tj. do godz. 14.00 nie ukończą biegu, zobowiązani 

są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechać do mety busem z napisem „Koniec 

biegu”. 

 
VI. Kontakt   
1. Kontakt z organizatorem IV Samsung półmaraton pod patronatem Starosty Szamotulskiego: 

Stowarzyszenie Biegów Ziemi Szamotulskiej 

ul. Mickiewicza 9; 64-500 Szamotuły 

e-mail: szamotuly@samsunghalfmarathon.com 

2. Biuro Zawodów  mieści się w Hali Nałęcz przy Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja  w 

Szamotułach, ul.  Mickiewicza 4   

3. Biuro Zawodów  czynne jest  w dniach: 

- 18 października (sobota) w godz. 16:00 – 20:00, 

- 19 października  (niedziela) w godz. 7.00 – 10.00 

4. Wydawanie numerów startowych i pakietów w godzinach otwarcia Biura Zawodów 

począwszy od  dnia 18 października 2014r.  

 

VII. Wstępny program zawodów 
 
Sobota, 18 października 2014 

16:00 – 20:00 – wydawanie numerów startowych,  Biuro Zawodów,  HALA NAŁĘCZ 
Zespół Szkół  nr 3 im.  Hugona Kołłątaja w Szamotułach ul. Mickiewicza 4 (przy 
skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła) 

19:00 – Pasta Party;   
 
Niedziela,  19 października 2014 
07:00 – 10:00 – wydawanie numerów startowych,  

Biuro Zawodów,   Biuro Zawodów,  HALA NAŁĘCZ Zespół Szkół  nr 3 
im.  Hugona Kołłątaja w Szamotułach ul. Mickiewicza 4 (przy 
skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła) 

10:30 –  ceremonia otwarcia imprezy – Scena przy  Muzeum Zamek Górków 
10:35 -        rozgrzewka i przemarsz spod Zamku na linię startu 
10:55 –  start zawodników niepełnosprawnych na wózkach handbike  
11:00 –  start biegu głównego  
11:05 -  start „Nordic Walking” na dystansie ok. 5 km  
11.15 – start „Biegu rodzinnego” na dystansie ok. 800 m  
11:30 – 14:00 -  imprezy towarzyszące - konkursy i zabawy rodzinne    
14:00 –  zamknięcie linii mety 
13:45 – 15:00 -  wręczanie nagród na scenie głównej przy Muzeum Zamek Górków 
 

VIII. Uczestnictwo 
1. W IV Samsung  Półmaraton udział mogą wziąć osoby, które do dnia 19 października 2014r. 

ukończą 18 lat.   
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2. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym 

tożsamość. 

3. Weryfikacji podlegają również uczestnicy imprez towarzyszących, podczas której pobierają 

numery startowe. Patrz regulamin „Biegu Rodzinnego” i  „Nordic Walking”. 

4. Uczestnik startuje wyłącznie na własna odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia 

obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze 

majątkowym.  

5. W Biurze Zawodów zawodnicy biorący udział w półmaratonie otrzymują pakiet startowy. 

Pakiet startowy zawiera:  numer startowy z chipem, agrafki, talon na Pasta Party,   koszulkę,  

niespodzianki, materiały promocyjne.  

6. Na mecie każdy z zawodników otrzymuje pamiątkowy medal. 

7. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza 

złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 

8. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. 

9. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do 

jego przestrzegania. 

10. Zgłoszenie do biegu  jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

 

IX. Zgłoszenia i opłaty  
1. Organizator ustala limit startujących, który wynosi  1200 osób zgłoszonych i opłaconych 

zawodników.  

2. Zgłoszenia do IV Samsung Półmaraton  zostały zamknięte w dniu 19 września 2014 r. z 

powodu osiągnięcia limitu 1200 osób zgłoszonych i płaconych zawodników. 

3. Każdy uczestnik IV Samsung Półmaraton ponosi koszty opłaty startowej wynoszącej:   

do  31 sierpnia  2014 r. - 50 zł; 

od dnia 01 września 2014 r.  do 19 września 2014 r. – 70 zł  

4. Uczestnicy niepełnosprawni startujący na wózkach / handbike  ponoszą koszty opłaty 

startowej wynoszącej: 

nie później niż do 19 września 2014 r. – 45 zł   

5. Opłaty należy wpłacać na konto bankowe 

Stowarzyszenie Biegów Ziemi Szamotulskiej 

Bank Spółdzielczy Duszniki  nr: 46 9072 0002 2004 0406 1148 0001 

z dopiskiem „IV Samsung Półmaraton”  +  dane uczestnika  (imię i nazwisko, rok urodzenia  

miejsce zamieszkania) 

6. Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego nastąpi po wpłynięciu opłaty startowej na 

konto organizatora. 

7. Jeżeli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości (np. przekroczenie 

terminu wpłaty wynikające z regulaminu – decyduje data wpłynięcia opłaty na konto 

organizatora) uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego dopłacenia różnicy. 

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z 

regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych dla potrzeb półmaratonu. 
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9. Organizator nie przewiduje możliwości dokonania wpłaty opłaty startowej w dniu zawodów. 

10. Organizator nie przewiduje zapisów po 19 września 2014 r. oraz w dniu zawodów. 

  

X. Szatnia i przechowalnia 

Szatnie i przechowalnie (depozyt ubraniowy) i prysznice znajdować się będą w Zespole Szkół nr 3 im.   

Hugona Kołłątaja przy ul. Mickiewicza 4 w Szamotułach oraz  w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława 

Staszica w Szamotułach przy ul. Szczuczyńskiej 3. 

 

XI. Klasyfikacja 

1. Podczas IV Samsung Półmaraton prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

 klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

 klasyfikacja generalna   zawodników niepełnosprawnych  kobiet i mężczyzn startujących na 

wózkach / handbike 

 klasyfikacje wiekowe w podziale na:  

Kobiety:  
- 18-29   lat  – K - 20  
- 30-39   lat  – K - 30 
- 40-49   lat  – K - 40 
- 50-59   lat  – K – 50  
- 60 –69 lat  – K - 60 
- powyżej 70 roku życia   - K – 70 + 
 

Mężczyźni : 
- 18-29 lat  – M - 20 
- 30-39 lat  – M - 30 
- 40-49 lat  – M  - 40 
- 50-59 lat  – M – 50  
- 60-69 lat  – M – 60  
- powyżej 70 roku życia  - M –70 + 
 
2.  Dodatkowa klasyfikacja -   najszybszy mieszkaniec i mieszkanka Powiatu Szamotulskiego 

zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi (na podstawie adresu w dowodzie osobistym lub 
innym dokumencie potwierdzającym adres zameldowania); 

3. Dodatkowa klasyfikacja – najszybszy biegacz i biegaczka spośród pracowników firmy 
Samsung    (wymagane wpisanie nr GEN przy zapisach).  
 

XII. Nagrody 
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą IV Samsung Półmaraton pod patronatem Starosty 

Szamotulskiego w wyznaczonym limicie czasu otrzymują na mecie pamiątkowy medal. 

2. Zdobywcy miejsc I-VIII w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i 

nagrody rzeczowe: 

I miejsce  -  Samsung T805 Galaxy Tab S 10.5 16GB 4G LTE dazzling white 

II miejsce  -  Samsung T700 Galaxy Tab S 8.4 16GB dazzling white 

III miejsce  -   Samsung P600 Galaxy Note 10.1 16GB black 
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IV miejsce  -   Samsung T235 Galaxy Tab 4 7.0 8GB 4G LTE white 

V miejsce -  Samsung WB350F Czarny 

VI miejsce -  Samsung WB1100F Czarny 

VII miejsce -  Samsung WB1100F Czarny 

VIII miejsce -  Samsung WB1100F Czarny 

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej  zawodników  niepełnosprawnych  kobiet i 

mężczyzn startujących na wózkach / handbike otrzymują puchary i nagrody rzeczowe 

ufundowane przez firmę Samsung : 

 I miejsce - Samsung WB35F Biały 

II miejsce - Samsung WB35F Biały 

III miejsce - Samsung WB35F Biały 

 

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują puchary i nagrody pieniężne w 

wysokości: 

1 miejsce – 400 zł 

2 miejsce – 300 zł 

3 miejsce – 200 zł  

4.  Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej (art. 

30  ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

5. Zawodnik odbierający nagrodę  zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości. 

6. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w 

kategoriach wiekowych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród dla zwycięzców 

klasyfikacji generalnej oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji. 

8. Dla najszybszego biegacza i biegaczki z terenu Powiatu Szamotulskiego przewidziane są 

nagrody rzeczowe -  Samsung T235 Galaxy Tab 4 7.0 8GB 4G LTE black. 

9. Dla  najszybszego biegacza i biegaczki spośród pracowników firmy Samsung  przewidziane są 

nagrody rzeczowe -  Samsung T235 Galaxy Tab 4 7.0 8GB 4G LTE black. 

10. Dodatkowe upominki. Organizatorzy przewidują rozlosowanie dodatkowych nagród 

rzeczowych wśród uczestników:  

 którzy ukończą półmaraton  

 którzy ukończą bieg rodzinny   

 którzy ukończą marsz Nordic Walking   

Warunkiem udziału w losowaniu jest ukończenie biegu oraz osobisty udział w losowaniu przy 
scenie głównej na terenie Muzeum Zamek Górków  i osobisty odbiór nagrody za okazaniem 
numeru startowego. Losowanie nagród rozpocznie się w dniu 19 października 2014r. o godz. 
13:45 dla uczestników biegu rodzinnego i Nordic Walking, oraz dla uczestników półmaratonu po 
wręczeniu nagród w klasyfikacji generalnej.  

 

XIII. Noclegi dla zawodników 

1. Organizator bezpłatnie, w noc przed biegiem, zapewnia miejsca noclegowe w Zespole Szkół 

nr 2, im. Stanisława Staszica w Szamotułach, przy ul. Szczuczyńskiej 3  bez zabezpieczenia 

materaców, śpiworów i innego sprzętu.  

2. Zawodnicy zainteresowani bezpłatnym  noclegiem   proszeni są o pisemne zgłoszenie na 

adres e-mail: szamotuly@samsunghalfmarathon.com 

mailto:szamotuly@samsunghalfmarathon.com
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3. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu w miejscu noclegu. Osoby, które nie 

podporządkują się temu zakazowi zostaną usunięte z hali. 

4. Dodatkowo organizator proponuje noclegi w  Szkolnym  Schronisku Młodzieżowym w 

Szamotułach, ul. Obornicka 12, 64-500 Szamotuły, tel./fax. 61 29 32 089 http://bursa-

schronisko.pl   na hasło „Samsung Półmaraton” w cenie 21 zł /doba od osoby. 

 

XIV. Postanowienia końcowe 

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu 

koszulki. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego. 

2. Protesty i uwagi dotyczące biegu należy składać w formie pisemnej w dniu biegu w Biurze 

Zawodów do godz. 16:00. Protest będą rozpatrywane do 2 h od otrzymania. 

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu. 

4. Organizator zapewnia toalety na starcie i mecie biegu. 

5. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe. 

6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

7. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników w 

innych miejscach niż depozyt. 

8. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia 
obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą 
wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy 
medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

10. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. Decyzje personelu 
medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są 
ostateczne i nieodwołalne. 

11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia 
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 
wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że 
Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem 
w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na 
własną odpowiedzialność; 

12. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze 
własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu; 

13. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu; 

14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

Szamotuły ,  01 lipca 2014r.             

  Dyrektor Półmaratonu   

         Joanna Lesicka 

  

http://bursa-schronisko.pl/
http://bursa-schronisko.pl/

