
 

Regulamin 26 Biegu Jagiełły - Półmaraton Pobiedziska 

 
I. Cel 

Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. 

Promocja Miasta i Gminy Pobiedziska w ramach Dni Pobiedzisk. 

 

II. Organizator 

Organizatorem Półmaratonu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Pobiedziska, 62-010 Pobiedziska ul. 

Różana 4a, 

Dyrektor biegu: Michał Fijałkowski tel. 502 646 534 email:  mfijalkowski1@autograf.pl , 

 www.osir.pobiedziska.pl  

Patronat nad biegiem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedzisk dr Dorota Nowacka 

 

III. Termin i miejsce 

1. Bieg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2015 roku ulicami i drogami miasta i gminy Pobiedziska 

2. Start/meta: Targowisko Miejskie przy ul. Czerniejewskiej (ok. 500 m od Zespołu Szkół – Biura 

Zawodów  i szatni Półmaratonu) o godzinie 10.00.  

3. Długość trasy: 21,097 km – trasa obejmuje 2 pętle, przewyższenia + 470 m / - 470 m trasa posiada 

atest PZLA. 

4. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr. 

5. Pomiar czasu – DATASPORT i ANDYCOM BIS z wykorzystaniem chipów w numerze startowym 

   Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50-cioma pierwszymi na mecie) 

 

 

IV. Punkty odżywiania, odświeżania, oraz limit czasu 

1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co najmniej co 2,5 km. 

2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. 

Trasa półmaratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 13.00. 

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13.00 zobowiązani są do przerwania biegu I 

dojechania do mety mikrobusem z napisem "Koniec Półmaratonu". 

 

V. Uczestnictwo 

1. W 25 Biegu Jagiełły Półmaraton Pobiedziska, prawo startu mają osoby, które do dnia 28 czerwca 

2015 roku ukończą 18 lat. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w 25 Biegu Jagiełły Półmaraton Pobiedziska, muszą zostać 

zweryfikowani w Biurze Półmaratonu w dniach 27-28 czerwca 2015 roku. 

Osoby muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem. 

3. Szatnie i prysznice będą znajdowały się w pobliżu mety półmaratonu (Zespół Szkół w Pobiedziskach 

przy ul. Kostrzyńskiej 23). 

4. Zawodnicy mogą oddać rzeczy zapakowane w worki do godziny  09.30 do depozytu. 

Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. 

Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za 

pobranie worka przez inną osobę. 

Za rzeczy nie oddane do depozytu organizator nie odpowiada. 

5. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin. 

 

VI. Badania lekarskie 

1. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na karcie 

zgłoszenia potwierdzający start w Półmaratonie na własną odpowiedzialność. 



2. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie 

biegu jest ostateczna. 

 

VII. Klasyfikacje 

W 25 Biegu Jagiełły Półmaraton Pobiedziska będzie prowadzona następująca klasyfikacja: 

1. Generalna – kobiet, mężczyzn. 

2. Wiekowa kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej lat. 

3. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie internetowej półmaratonu (do pobrania),w 

terminie do 24 godzin od zamknięcia biegu oraz na www.datasport.pl  wraz  z certyfikatem. 

 

VIII. Zgłoszenia 

1. Termin zgłoszeń upływa 22 czerwca 2015, albo po wyczerpaniu limitu a opłata startowa wynosi 50 

zł. Po 22 czerwca organizator, dopuszcza zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniach 27 i 28 lipca z opłatą 

startową w gotówce w wysokości 80 zł, do wykorzystania limitu. 

Mieszkańcy miasta i gminy Pobiedzisk oraz osoby  które ukończyły 70 lat – zgłoszone drogą 

internetową do 22 czerwca 2015 roku  lub do wyczerpania  limitu - zostaną zwolnione z opłaty 

2. Organizator ustala limit biegaczy na 800 osób / względy bezpieczeństwa uczestników/ 

3. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie 

internetowej , www.maratonypolskie.pl, www.osir.pobiedziska.pl, www.datasport.pl  

4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływu opłaty 

startowej w kwocie 50 zł na konto organizatora do dnia 22 czerwca 2015 roku.  

Po tym terminie wpłaty nie będą przyjmowane. 

Konto bankowe: PKO BP ODDZIAŁ POBIEDZISKA, 

71 1020 4027 0000 1002 1108 7998  

OSIR Pobiedziska, ul. Różana 4A, 62-010 Pobiedziska 

W tytule proszę wpisać: Półmaraton Pobiedziska imię i nazwisko  oraz rocznik uczestnika 

Przy wpłacie  zbiorowej należy podać dane wszystkich uczestników  których  dotyczy wpłata 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego /przelewu bankowego – opłaty 

startowej z winy poczty/banku. 

6. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietu startowego będą odbywały się w Biurze Biegu  w  

Zespole  Szkół w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej 21, w godzinach: 

• 27 czerwca 2015 (sobota) od 18.00 do 20.00 

• 28 czerwca 2015 (niedziela) od 07.00 do 09.15 

Podpisując oświadczenie na karcie zgłoszenia zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych dla potrzeb maratonu 

 

IX. Nagrody 

1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-V – nagrody pieniężne), mężczyzn (miejsca I-V– 

nagrody pieniężne). 

2. Za miejsca 1-3 w kat. wiekowych puchary 

3. Puchary dla najlepszych z Gminy Pobiedziska 

 

X. Finansowanie 

1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub 

organizacje delegujące. 

2. W ramach wpisowego uczestnik nabywa pakiet: 

• numer startowy + agrafki 

• worek na odzież do szatni – przechowalni, 

• napoje na trasie i mecie, 

• ciepły posiłek na mecie 



• dla wszystkich, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie pamiątkowy medal 

 

 

 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Półmaratonu. 

2. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów Półmaratonu w ciągu 1 godziny od zamknięcia mety 

przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. 

Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą 

rozpatrywane w czasie 2 godzin od wniesienia. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu 

kaucja przepada. 

3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek 

sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru 

startowego w części lub w całości. 

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Półmaratonu. 

 

Pobiedziska ,  kwiecień 2015 rok 

Dyrektor Półmaratonu 

Michał Fijałkowski 

 


