
Regulamin
Hotel Senator - Bricomarche
II Półmaraton Starachowicki

Starachowice – woj świętokrzyskie
8 kwietnia 2018 r. (niedziela)

 1. Cel imprezy:

Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku.
Upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych biegania jako najtańszej i ogólnodostępnej 
formy rekreacji.
Promocja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.

 2. Organizator:

Stowarzyszenie Zabiegane Starachowice

 3. Sponsorzy:

Hotel Senator
Bricomarche Starachowice

 4. Przy współpracy:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach
Urząd Miejski w Starachowicach
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Starachowickie Centrum Kultury
Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice
Harcerska Służba Porządku Publicznego Starachowice
Straż Miejska w Starachowicach
Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach

 5. Termin i miejsce:

 data: 8 kwiecień 2018 r. (niedziela) Starachowice; ul. Armii Krajowej (plac pod skałkami), 
 7:00 – 9:30 biuro zawodów, wydawanie pakietów startowych,
 9:30 otwarcie zawodów,
 9:45 rozgrzewka,
 10:00 start biegu,
 13:00 dekoracja, wręczenie nagród.

 6.  Trasa Biegu

 pierwszy bieg: 21km – półmaraton (nawrót po 10,5 km) – limit czasu 3 godziny,
 drugi bieg: 10 km (nawrót po 5 km) – limit czasu 1,5 godziny,
 trzeci bieg: ,,Dwójka bez barier” (2 km, trasa dla dzieci 10+, początkujących biegaczy, slow 

jogging,  osób niepełnosprawnych, Nordic Walking) – limit czasu 30 minut,
 biegi będą odbywać się jednocześnie,
 trasy zabezpieczone i oznaczone,
 nawierzchnia tras 100% asfaltowa,
 start/meta w tym samym punkcie.



 7. Warunki uczestnictwa:

 prawo startu w półmaratonie i na 10 km mają osoby, które w dniu biegu mają ukończony 16 rok 
życia,

 osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu, pod warunkiem podpisania 
oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na 
odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego (załącznik 1),

 prawo startu w biegu ,,Dwójka bez barier” mają osoby w wieku 10+ za zgodą rodzica,
 wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, podczas weryfikacji 

zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o 

stanie zdrowia oraz o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność,
 pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy "DATASPORT" z wykorzystaniem chipów,
 chipy wraz z numerem startowym wydawane będą przy weryfikacji w BIURZE ZAWODÓW 
 w pakiecie startowym zawodnik otrzymuje: numer startowy, koszulka techniczna, woda, baton, 

(medal i posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu),
 dopuszczony udział z psem, pod warunkami:

◦ nie zezwala się na udział w biegu zawodnikom z psami agresywnymi w stosunku do ludzi lub 
innych zwierząt,

◦ należy okazać aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie podczas odbioru pakietu startowego,
◦ pies w czasie biegu ma być cały czas na smyczy pod rygorem dyskwalifikacji i zdjęcia z trasy,

(zgodnie z art. 77 i art. 166 kodeksu wykroczeń),
◦ wymagane szelki (nie obroża) i amortyzowana smycz o długości 1,5 – 2m,
◦ wymagany kaganiec w biurze zawodów i okolicy startu mety, na czas biegu zalecamy 

posiadanie kagańca fizjologicznego, nie są one obowiązkowe, ale należy je mieć przy sobie, 
by w każdej newralgicznej sytuacji móc je zastosować,

◦ opiekun ponosi odpowiedzialność za swojego psa oraz wszelkie ewentualne szkody,
◦ obowiązuje nakaz sprzątania po własnym psie,

 Biuro zawodów:
◦ 7.04.2018 w Hotelu Senator (Sala Senatorska) w godz. 9:00 – 17:00
◦ oraz w dniu biegu 8.04.2018 w godzinach 07:00 – 9:30.

 8.   Finansowanie:

 Zawodnicy zobowiązani są wnieść opłatę startową na datasport.pl. 
 Dla biegu pierwszego i drugiego (10 i 21 km) obowiązują identyczne koszty opłaty startowej

wpłata do dnia 15 styczeń 2018 r. – 30 zł.
wpłata do dnia 28 luty 2018 r. – 40 zł.

 wpłata do dnia 31 marzec 2018 r. – 50 zł.
wpłata do dnia 7 kwiecień 2018 r. – 70 zł.
opłata wnoszona w dniu biegu – 100 zł.

 Dla biegu ,,Dwójka bez barier”
wpłata do dnia 15 styczeń 2018 r. – 20 zł.
wpłata do dnia 28 luty 2018 r. – 25 zł. 
wpłata do dnia 31 marzec 2018 r. – 30 zł.
wpłata do dnia 7 kwiecień 2018 r. – 35 zł.
opłata wnoszona w dniu biegu – 40 zł.

 Dzieci do 16 lat, osoby w wieku powyżej 60 lat oraz osoby niepełnosprawne wnoszą 50% 
opłaty startowej.

 W przypadku braku potwierdzenia płatności na liście startowej (płatność OK) uczestnik 
zobowiązany jest okazać potwierdzenie przelewu przy odbiorze pakietu startowego.



 9.   Zgłoszenia i pomiar czasu:

 zapisy będą prowadzone elektronicznie na stronie www.datasport.pl, a także w dniu biegu w 
Biurze Zawodów do godziny 9:00,

 obowiązuje ograniczona liczba numerów startowych dla biegów – 500,
 pomiar czasu będzie prowadzony systemem elektronicznym, którego dostawcą będzie firma 

„DATASPORT”,
 chipy będą wydawane w Biurze Zawodów w dniach 7-8 kwiecień 2018r w godzinach pracy biura,
 posiadanie chipa jest warunkiem koniecznym do wystartowania w biegu i późniejszej klasyfikacji 

końcowej.

 10. Klasyfikacja i kategorie wiekowe:

  klasyfikacja półmaraton i 10 km
◦ kategoria generalna kobiet i mężczyzn,
◦ kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

▪ 16 – 19 lat
▪ 20 – 29 lat
▪ 30 – 39 lat
▪ 40 – 49 lat
▪ 50 lat i starsi

 klasyfikacja drużynowa półmaraton i 10 km:
◦ W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy,

instytucje, oraz grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą.
◦  Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum jednego przedstawiciela płci 

przeciwnej. Organizator nie określa górnej granicy liczby członków drużyny.
◦  Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
◦  Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która decyduje o składzie 

drużyny, występuje w imieniu drużyny.
◦  Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych 

przez jej zawodników, w tym minimum jednego przedstawiciela płci przeciwnej. 
◦ Wygrywa drużyna, której suma 4 najlepszych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy 

bieg, ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona 
klasyfikowana.

◦  Nazwa członków drużyny wpisana jako Klub/ Drużyna/ Szkoła/Rodzina/ Team musi być 
identyczna. Jeśli jest podana inaczej prosimy o korektę na stronie datasport.pl.

◦  Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się 
podziału na kategorie wiekowe.

◦  W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w 
klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zawodników, którzy ukończyli 
bieg (wyższa liczba zawodników – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych 
zawodników w drużynie.

◦ Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary. Puchar w imieniu drużyny odbiera kapitan.

http://www.datasport.pl/


 11. Nagrody:

 Puchar i nagrody pieniężne otrzymują uczestnicy pierwszego i drugiego biegu:
◦   I – III miejsca w kategorii kobiet,
◦   I – III miejsca w kategorii mężczyzn,

 Puchar otrzymują uczestnicy pierwszego i drugiego biegu:
◦   I – III miejsca w klasyfikacji drużynowej,
◦   I – III miejsca kategorii wiekowych,

 nagrody nie dublują się (zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w 
klasyfikacji wiekowej)

 Medale pamiątkowe oraz pakiety startowe przysługują wszystkim osobom zapisanym w trzech 
biegach.

 12. Uwagi końcowe:

 Każdy z uczestników akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
 Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i 

organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, 
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu.

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki działań niezgodnych z regulaminem, jak 
również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie start-mety i trasach 

biegowych.
 Organizator zapewnia depozyt przy biurze zawodów.
 Wyniki końcowe będą dostępne na stronie www.datasport.pl
 W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do zmian w zakresie podziału 

nagród.
 Organizator zapewni posiłek regeneracyjny.
 Wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 13. Kontakt:

Ireneusz Gwóźdź 602326383

 



Załącznik 1

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W
 

Hotel Senator – Bricomarche II Półmaraton Starachowicki
Starachowice – woj świętokrzyskie

8 kwietnia 2018 r. (niedziela)

….................................................................................................................
nazwisko, imię rodzica (opiekuna prawnego); tel. kontaktowy

….................................................................................................................
pesel rodzica / opiekuna

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

….................................................................................................................
nazwisko, imię dziecka; data urodzenia dziecka

w biegu Hotel Senator - Bricomarche II Półmaraton Starachowicki

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w biegu oraz że jego udział 
w biegu odbywa się za moją wiedzą i odpowiedzialnością.

Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka zgłoszonego do biegu brak jest 
jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego udział w 
zawodach.

Oświadczam że dziecko zgłoszone do zawodów posiada aktualnie ubezpieczenie zdrowotne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w formularzu 
rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia biegu, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.) 
Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach informacyjnych
dotyczących biegu.

…........................................................................................................
data i podpis 


