
 
 

„III Gostyński Maraton – Drużynowy Bieg Łączony” 

Dni Gostynia – 01.06.2018r. 
 

Regulamin 
  

I. Organizatorzy: 
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu. 

2. Gmina Gostyń. 

3. Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS.  

II. Cel imprezy: 
1. Promocja aktywności fizycznej – rekreacji, a w szczególności biegania.  

2. Promocja Gostynia jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji. 

3. Upamiętnienie 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

III. Termin i miejsce: 
1. Bieg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018 r. (piątek) 

2. Start i meta – parking przy krytej pływalni, ul. Starogostyńska 9a. 

3. Trasa biegu oznaczona na mapce. 

4. Początek biegu dnia 1 czerwca 2018 r. o godz. 17.00, zakończenie godz. 22.00 

5. Odprawa techniczna kierowników drużyn odbędzie się o godz. 16.30 w biurze 

zawodów.  Biuro zawodów mieści się w namiocie na terenie przyległym do krytej pływalni. 

6. Trasa biegu – ul. Sportowa, Aleja Kasyna Gostyńskiego, Europejska, Nad Kanią, Jana Pawła 

II – w kierunku Klasztoru – Czereśniowa – w prawo w ulicę Nad Kanią i dalej powrót tą 

samą drogą. 

7. Bieg odbywa się po chodnikach przy wymienionych ulicach. Szczegółowe ustalenia 

przekazane zostaną kapitanom drużyn na odprawie. Dla bezpieczeństwa zawodników, każdy 

uczestnik powinien być wyposażony w elementy odblaskowe. Na trasie biegu rozstawieni 

zostaną wolontariusze. 

8. Na przejściach dla pieszych, po których odbywać się będzie bieg należy zachować 

szczególną ostrożność, mimo zabezpieczenia przez służby porządkowe.  

9. Długość pętli - 10550 metrów. 95 % trasy biegu posiada nawierzchnię z kostki brukowej i 

asfaltową, a 5 % bruk. Trasa nie będzie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego. 

Na trasie będą znajdowały się dwa punkty odżywcze: w rejonie startu/mety i w okolicy 

Klasztoru. 

10. Zawodnik skracający trasę spowoduje dyskwalifikację całej drużyny. 

IV. Uczestnictwo: 
1. Bieg ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą drużyny składające się z 4 osób. 

2. Dopuszcza się maksymalnie do dwóch osób niepełnoletnich, które ukończyły 16 rok życia w 

drużynie. 

3. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 1 czerwca 2018 r. nie osiągnęły jeszcze 

pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub 

prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu 

jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji 

zawodnika w biurze zawodów. 

4. Wszystkie drużyny muszą zostać zweryfikowane przed startem i odebrać numery startowe w 

dniu 1 czerwca 2018 r. w godz. 15.30 – 16.30 (biuro zawodów). 



5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację 

szkolną. 

6. Warunki dopuszczenia zawodnika do biegu: 

1) przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do udziału w zawodach (karty zdrowia) lub złożenie podpisu pod 

oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna - Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. 

Nr 101, poz. 1095). 

2) podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego 

postanowień. 

7. Każda ze startujących sztafet otrzymuje pakiet startowy. 

8. Podczas biegu głównego uczestnicy zobowiązani są do posiadania nr startowego ( przód 

koszulki ). 

9. Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych, zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w 

materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itp.), 

pobranie nr startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku. 

10. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasady fair – play podczas trwania biegu i na trasie 

biegu. 

11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, 

uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości , że udział w nim 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. 

12. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

V. Zgłoszenia: 
1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na 

stronie internetowej www.osir.gostyn.pl 

2. Zmian w składach sztafet można dokonywać poprzez panel zawodnika do dnia 29 maja 2018 

r. do godz. 15.00. 

3. Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej sztafety. 

4. Organizator ustala limit startujących zespołów sztafetowych na: 25 zespołów. Decyduje 

kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu drużyn. 

5. Opłatę startową należy wpłacić na konto bankowe bezpośrednio po otrzymaniu maila 

potwierdzającego wypełnienie formularza: 

Nr konta: 83 1600 1462 1816 9581 0000 0003 w banku BGŻ BNP PARIBAS 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9a, 63-800  Gostyń,  

W tytule przelewu prosimy wpisać: „III Gostyński Maraton” – Drużynowy Bieg Łączony” 

01.06.2018r. oraz „Nazwę Drużyny”. 

 do 15 maja 2018 r. – 160zł 

 od 16 maja do 29 maja 2018 r. – 200zł 

Wpłata nie podlega zwrotowi nawet w przypadku rezygnacji drużyny. 

VI. Klasyfikacja: 
1. Bieg wygrywa sztafeta, która uzyska najlepszy czas łączny  po przebiegnięciu czterech pętli 

– 42 km 195 m (dystans maratonu). 

VII. Nagrody: 
1. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.  

2. Trzy pierwsze drużyny otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe. 

3. Ilość nagradzanych miejsc oraz wysokość nagród może ulec zwiększeniu w zależności od 

pozyskania sponsorów. 

http://www.osir.gostyn.pl/


VIII. Program zawodów: 
1. 01.06.2018  godz. 15.30 – 16.30 - weryfikacja i wydawanie numerów startowych. 

2. 01.06.2018  godz. 16.30 - odprawa techniczna kierowników drużyn ( kapitanów). 

3. 01.06.2018  godz. 17.00 – start do biegu. 

4. 01.06.2018  ok godz. 22.30 - ceremonia dekoracji sztafet oraz najlepszych zawodników  i 

zawodniczek. 

IX. Liczenie okrążeń i limit czasu: 
1. Czas uzyskany przez sztafetę będzie liczony elektronicznie za pomocą chipów i 

kontrolowany przez sędziów. 

2. W trakcie biegu mierzony będzie czas  poszczególnych zawodników. 

3. Limit czasu dla całej sztafety wynosi 5 godz. W przypadku, gdy trzecia zmiana nie dobiegnie 

przed upływem czwartej godziny od startu – ostatni zawodnik nie zostanie dopuszczony do 

startu i sztafeta zostanie zdyskwalifikowana. 

X.  Zmiany sztafetowe i zakończenie biegu: 
1. Zmiany sztafetowe mogą się odbywać tylko w wyznaczonej strefie zmian. Zawodnicy 

przekazują pałeczkę sztafetową. 

2. Ilość zmian dokonywana przez sztafety: 4 zmiany. Każdy zawodnik musi przebiec jedną 

pętlę (10 550 m). 

3. Zejście zawodnika z trasy biegu powoduje dyskwalifikację drużyny. 

4. Na trasie może przebywać tylko jeden zawodnik z danej drużyny. Bieg dwóch lub więcej 

zawodników w tym czasie spowoduje dyskwalifikację drużyny. 

XI. Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy biegu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem ogólnym dostępnym na 

stronie www.osir.gostyn.pl 

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątek stanowią warunki 

pogodowe zagrażające życiu uczestników). 

3. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom 

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 lub 

uczestnictwem w biegu. 

4. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na 

czas udziału w imprezie sportowej. 

5. Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium. 

Nagrody pieniężne będą wypłacane gotówką po ogłoszeniu wyników oficjalnych. 

6. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej. 

7. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej. 

8. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu - decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą 

rozpatrywane w czasie 48 godzin, można je składać do 30 min. po zakończeniu biegu. 

9. W dniu zawodów nie ma możliwości zapisania się. 

10. Uczestnicy mogą skorzystać z toalet na krytej pływalni (organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w obiektach). 

11. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione podczas imprezy. 

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest 

poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu. 

13. Wszelkie postanowienia Dyrektora Biegu są ostateczne. 

14. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi. 

 

 

Organizator 

http://www.osir.gostyn.pl/

