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REGULAMIN 
 

                                                XVI  EKO Jurajskiego Półmaratonu  
                        Małopolska Biega 

 
XVI Mistrzostw Polski Nauczycieli w Półmaratonie 
 X Mistrzostw Małopolski Policji w Półmaratonie 

Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w Półmaratonie 
 

Rudawa k. Krakowa – 23 sierpnia 2020r. 
 
I. CEL. 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku. 
2. Promocja Małopolski, Powiatu Krakowskiego, Gminy Zabierzów i Jurajskich Parków 

Krajobrazowych. 
3. Wkład w promocję masowych imprez biegowych w Województwie Małopolskim. 
4. Integracja zawodników z krajów Unii Europejskiej poprzez rywalizację sportową. 
5. Poszerzanie wiedzy ekologicznej wśród zawodników i obserwatorów biegu 

 
II. PATRONAT HONOROWY. 

 Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka 
 Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan 

 
III. ORGANIZATOR. 

1. Krakowski Klub Sportowy „JURA MOTO SPORT” 
2. P.U.H. „MOSUR” s.c. 

    
IV. TERMIN I MIEJSCE. 
23 sierpnia (niedziela) 2020r. – Rudawa k/Krakowa obok Centrum Usług Motoryzacyjnych 
„MOSUR”, ul. Legionów Polskich 30. 
Start biegu: godz.10:00  – bieg na dystansie 21km 097m 
 
Przebieg trasy: pętla -  start w Rudawie obok firmy „MOSUR”, następnie przez centrum Rudawy 
oraz miejscowości: Brzezinka, Więckowice, Zielona Mała, Bolechowice, Karniowice, Kobylany, 
Dolina  Będkowska, Brzezinka do Rudawy, meta obok firmy „MOSUR”. 
Trasa asfaltowa. 
  
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 licząc od startu do mety. 
 
Punkty odżywiania będą znajdowały się na 5km, 10km 200 m i 15km 900m. Zawodnicy zobowiązani 
są do samoobsługi w punktach odżywiania. Na pierwszym punkcie żywienia (5 km) na stołach będzie 
znajdować się tylko woda mineralna i prywatne odżywki zawodników. Na dwóch pozostałych 
punktach żywienia (10 km 200m oraz 15km 900m), na pierwszym stole będą ustawione prywatne 
odżywki zawodników, na drugim stole znajdować się będą kubki z wodą mineralną, na trzecim 
żywność. Zawodnicy, którzy chcą, aby na punkty dostarczono ich własne napoje, zobowiązani są do 
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ich oznakowania w sposób umożliwiający identyfikację i dostarczenia najpóźniej 60 minut przed 
startem w miejsce wskazane przez organizatorów, zlokalizowane obok Punktów Przyjęć.  
 
Punkty medyczne – w kolumnie uczestników poruszać się będzie karetka pogotowia, na trasie biegu 
będą usytuowane stanowiska ratowników medycznych, na mecie znajdować się będą kolejne karetki 
„R” oraz stanowiska masażystów.  
 
V. UCZESTNICTWO. 

1. W Półmaratonie prawo startu mają osoby pełnoletnie. Za pełnoletnią uważa się osobę, która 
ukończyła 18 lat do dnia 23.08.2020r. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w Półmaratonie muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów - 
Rudawa ul. Legionów Polskich 30 - w dniu poprzedzającym zawody (sobota 22.08.2020r.) w 
godzinach od 14:00 do 18:00 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 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. Sędzia Główny i Dyrektor Półmaratonu mogą 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. Zawodnicy którzy chcą być dodatkowo klasyfikowani w klasyfikacji nauczycieli w ramach XVI 
Mistrzostw Polski Nauczycieli, w klasyfikacji policjantów w ramach X Mistrzostw Małopolski 
Policji w Półmaratonie oraz w klasyfikacji Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w Półmaratonie 
muszą dokonać odpowiedniego zapisu na karcie zgłoszenia w stosownej pozycji. Zwycięzcy 
nagradzani w tych  klasyfikacjach będą musieli potwierdzić swoją przynależność organizacyjną 
stosowną legitymacją lub zaświadczeniem. 

6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem chipów jednorazowych, 
bezzwrotnych umieszczonych w numerze startowym.  

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

8. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.  
9. 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. 

10. Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni i toalet. 
 
VI. ZGŁOSZENIA. 

1. Biuro Organizacyjne XVI EKO Jurajskiego Półmaratonu znajduje się w siedzibie KKS „Jura 
Moto Sport” w Zabierzowie k/Krakowa, 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 38. Biuro czynne jest 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30, tel: 12/283-96-72, e-mail: 
biuro@juramotosport.pl   

2. Zgłoszenia przyjmowane są: przez internet na stronie www.maratonypolskie.pl do dnia                   
21 sierpnia czerwca 2020r. lub do dnia w którym zapisy zostaną zakończone. 

3. Zgłoszenia i opłaty wpisowego przyjmowane są w dniu 22 sierpnia 2020r. tylko osobiście                    
w Biurze Zawodów w Rudawie przy  ul. Legionów Polskich 30, w godzinach od 14:00 do 18:00, 
a w dniu 23 sierpnia 2020r. w godzinach od 7:00 do 9:30.       

4. Terminy przyjmowania zgłoszeń i wpłat mogą ulec zmianie decyzją organizatora.       
 Za zgłoszenie uważa się dostarczenie przez zawodnika prawidłowo wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego (karty zgłoszeniowej) oraz wpłacenie opłaty startowej w wysokości 



 3 

40,00zł (pod warunkiem uiszczenia opłaty do dnia 1 lutego 2020r.). Po tym terminie zawodnik 
może dokonać zgłoszenia wpłacając opłatę startową  w wysokości: 
 
 50,00 zł  - wpłata do dnia 20.06.2020r.  
 60,00 zł - wpłata do dnia 20.07.2020r.  
 70,00 zł - wpłata do dnia 17.08.2020r.  
 80,00 zł    - wpłata po dniu 17.08.2020r. i w dniu imprezy       

   
5. Zawodnicy w wieku powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej. 
6. Studenci szkół wyższych i funkcjonariusze policji płacą wpisowe obniżone o 50% (za okazaniem 

stosownej legitymacji ).  
7. 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:   
Krakowski Klub Sportowy „JURA MOTO SPORT”  

ul. Kolejowa 38, 32-080 Zabierzów 
BNP PARIBAS III O/Kraków nr: 38 1600 1039 0002 0037 5664 0001  
lub wpłacić gotówką w Biurze Zawodów w dniach 22 i 23 sierpnia. 

 
8. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: 

 numer startowy;  
 worek na odzież do przechowalni; 
 bon żywnościowy;  

9. Organizator nie zapewnia noclegów w bazie zawodów. Istnieje możliwość rozbicia własnych 
namiotów na łące położonej obok terenu start-meta. 

10. Osoby zainteresowane noclegami w hotelach proszone są o zwracanie się bezpośrednio do 
hoteli. Organizator poleca różne hotele na swojej stronie internetowej:  
www.jurajskipolmaraton.pl  

11. Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w oznaczonych punktach przyjęć w dniu  
22 i 23 sierpnia 2020r. 

12. W biegu wziąć może udział maksymalnie 1000 zawodników. O przyjęciu decydować będzie 
kolejność zgłoszeń zawodników, którzy opłacą wpisowe. W przypadku nadania takiej 
liczby numerów zawodnikom, zapisy zostaną zablokowane.  

 
VII. 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 
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Zaliczając zawodnika do odpowiedniej kategorii wiekowej, przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną 
datę urodzenia.  
 
2. Klasyfikacja generalna „europejska” kobiety i mężczyźni. 

Dotyczy zawodników posiadających obywatelstwo w krajach Unii Europejskiej. 
3.   Klasyfikacja funkcjonariuszy policji w ramach X Mistrzostw Małopolski Policji                           

w Półmaratonie. 
      Dotyczy funkcjonariuszy służb cywilnych i mundurowych policji. 
4.   Klasyfikacja nauczycieli w ramach XVI Mistrzostw Polski Nauczycieli w Półmaratonie. 
 Dotyczy nauczycieli legitymujących się aktualną legitymacją służbową lub zaświadczeniem               

o    zatrudnieniu w placówce oświatowej. 
 generalna kobiet i mężczyzn 
 wiekowa kobiety i mężczyźni  

- do 35 lat 
- 36-50 lat 
- 51 lat i starsi 

5. Klasyfikacja członków Krajowego Zrzeszenia LZS w ramach Mistrzostw Polski w Półmaratonie. 
      Dotyczy członków krajowego Zrzeszenia LZS posiadających ważne legitymacje członkowskie. 
6 .  Klasyfikacja bankowców w ramach XII Mistrzostw Polski Bankowców. 
 Dotyczy pracowników banków posiadających zaświadczenia o zatrudnieniu. 
7.   Klasyfikacja duchownych. 
 Dotyczy osób duchownych, zakonnych oraz członków diakonatu i zakonników. 
8.   Klasyfikacja strażaków w ramach Mistrzostw Małopolski. 
      Dotyczy druhów czynnie działających w OSP lub PSP.  
 
 
VIII. NAGRODY.  

1. W klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn: 
             I miejsce        -   puchar 
             II miejsce      -   puchar 
             III miejsce     -   puchar 
 

2. W klasyfikacji generalnej „europejskiej” mężczyzn: 
             I   miejsce  -   puchar + nagroda rzeczowa  
             II  miejsce  -   puchar + nagroda rzeczowa 
             III miejsce  -      puchar + nagroda rzeczowa 
  

3. W klasyfikacji generalnej „europejskiej” kobiet: 
I    miejsce - puchar + nagroda rzeczowa  

 II   miejsce - puchar + nagroda rzeczowa  
 III  miejsce - puchar + nagroda rzeczowa  

 
4. W klasyfikacji policjantów (kobiety i mężczyźni): 

I   miejsce          -              puchar  
II  miejsce          -              puchar  
III miejsce         -               puchar   
 

5. W klasyfikacji nauczycieli: 
Nagrody zgodne z regulaminem XVI Mistrzostw Polski Nauczycieli w Półmaratonie znajdującym 
się na stronie oficjalnej biegu www.jurajskipolmaraton.pl   

 
6. W klasyfikacji członków Krajowego Zrzeszenia LZS (kobiety i mężczyźni): 

I miejsce - puchar  
II miejsce - puchar  
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III miejsce - puchar  
 

7. W klasyfikacji bankowców: 
I  miejsce           -              puchar   
II miejsce           -              puchar   
III miejsce          -              puchar   
 

8. W klasyfikacji duchownych: 
I  miejsce           -              puchar   
II miejsce           -              puchar   
III miejsce          -              puchar   
  

9. W klasyfikacji strażaków (kobiety i mężczyźni): 
I miejsce           -             puchar  
II miejsce         -              puchar  
III miejsce       -               puchar  
 

10. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1 - 1000 otrzymają medal.  
11. Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy nabędą prawo udziału w Konkursie Jurajskim, w którym 

do wygrania będą rowery turystyczne. Szczegółowe warunki konkursu z nagrodami określi 
Regulamin Konkursu Jurajskiego zamieszczony na stronie internetowej 
www.jurajskipolmaraton.pl.   

 
IX. KUMULACJA NAGRÓD. 

1. Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie kumulują się z nagrodami w klasyfikacji generalnej „                                        
europejskiej”. 
2. Nagrody w klasyfikacji policjantów, nauczycieli, bankowców, duchownych, strażaków i członków 

Krajowego Zrzeszenia LZS mogą kumulować się z nagrodami w innych klasyfikacjach. 
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. XVI EKO Jurajski Półmaraton 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. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu.   
7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące XVI EKO Jurajskiego Półmaratonu rozstrzyga Sędzia Główny, 

jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. 
8. Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w XVI EKO Jurajskim Półmaratonie  

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. Biorąc udział w biegu zawodnik wyraża zgodę na ewentualne udzielenie pierwszej pomocy  
      medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w 
      bezpieczne miejsce przez personel medyczny.  
      Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga 
      za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), 
      a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się 
      inne czynniki ryzyka. Zapisując się do udziału w biegu, zawodnik godzi się na wszelkie ryzyko 
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      związane z udziałem w zawodach i startuje w biegu na własną odpowiedzialność.  
     12. 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.  
 

Zabierzów, 30 kwietnia 2020r.                                      
 
           

 
   Sędzia Główny      Dyrektor Półmaratonu  
  
Edward Stawiarz       Ryszard Tyc 


