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REGULAMIN 3. DWUMARATONU BNT 

(„Regulamin”) 
 

 
 

1. ORGANIZATOR I CHARAKTER ZAWODÓW 

1. 3. DWUMARATON BNT jest biegiem łączonym z 4. MARATONEM BNT (odrębny regulamin 
w wydarzeniu  na Facebooku „4. MARATON BNT (3. DWUMARATON BNT)”). 

2. Organizatorem jest grupa biegowa Biegam na Tarchominie. 

3. Pomysłodawcami i koordynatorami są Paweł i Natalia.  

4. Kontakt z koordynatorami za pomocą wydarzenia na Facebooku  „4. MARATON BNT  
(3. DWUMARATON BNT)”  oraz na maila: nmjt@wp.pl pawel.zuk1@op.pl  

5. Dwumaraton ma charakter towarzyski i uczestnictwo w nim jest dobrowolne. 

6. Dwumaraton składać się będzie z dwóch biegów maratońskich rozgrywanych dzień  
po dniu. 

7. Celem jest propagowanie biegów długodystansowych.  

8. Zawody nie będą zaliczane do Ligi Biegowej. 

 

II. TERMIN, MIEJSCE I LIMITY CZASOWE 

1. Dwumaraton odbędzie się 16 i 17 sierpnia 2019 roku w Parku Młocińskim. 

- Bieg pierwszy  odbędzie się 16 sierpnia 2019 roku 

- Bieg drugi odbędzie się 17 sierpnia 2019 roku 
 

2. Godzina startu dla poszczególnych biegów: 
− Bieg pierwszy – godz. 14:00,  
− Bieg drugi – godz. 7:00 (razem z zawodnikami z 4. Maratonu BNT) 

3. Biuro zawodów będzie czynne pół godziny przed startem biegów w miejscu oznaczonym 
na mapie (strona 2 regulaminu). 

4. Trasa biegu to pętle o długości 3,5 km, a dystans zostanie wytyczony za pomocą zegarków 
z GPS.  

5. Pomiar czasu prowadzony indywidualnie przez Uczestników za pomocą urządzeń 
pomiarowych wyposażonych w GPS. Każdy z Uczestników na zasadzie fair play podaje  
w Biurze zawodów czas brutto (nie pauzujemy zegarków np. na punkcie odżywczym) 
pokonania przez siebie wybranego dystansu. 

6. Limit czasowy dla pokonania maratonu to 6 godzin. 
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III. ZGŁOSZENIA, OPŁATY I UCZESTNICTWO 

1. Organizator ustala limit uczestników na 100 osób. Dotyczy to wszystkich Uczestników 
zarówno 3. DWUMARATONU BNT jaki 4. MARATONU BNT. 

2. W  Dwumaratonie mogą uczestniczyć osoby, które w dniu startu mają ukończone 18 lat.  

3. Do Dwumaratonu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie 
dokonały zgłoszenia, opłaciły wpisowe, zostały zweryfikowane w Biurze Zawodów oraz 
pobrały numer startowy.  

4. Zgłoszenia prowadzone są do 20 lipca 2019 roku lub do osiągniecia limitu osób wyłącznie 
na adres mailowy nmjt@wp.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, rok 
urodzenia.  

5. Z dniem 21 lipca 2019 roku lista zostaje zamknięta. 

6. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji Dwumaratonu.  

7. Opłata startowa za Dwumaraton wynosi 50 zł, płatna na rachunek bankowy  NATALII 
TEJCHMY nr 16 1140 2004 0000 3602 3389 8597 do dnia 20 lipca 2019 roku  
z dopiskiem „3. DWUMARATON BNT – imię i nazwisko”. Opłata startowa nie podlega 
zwrotowi. 

8. Z dniem 21 lipca 2019 roku wpłaty na konto zostają zamknięte. W przypadku 
nieosiągnięcia limitu osób będzie można zapisać się na Dwumaraton w Biurze Zawodów 
w piątek 16 sierpnia 2019 w godz. 13:30 – 14:00. Opłata startowa będzie wynosić 70 zł, 
płatna tylko w gotówce.  

9. Uczestnik, który uiści opłatę startową do 1 lipca 2019 roku i zostanie ujęty  

w wynikach końcowych Dwumaratonu nagrodzony zostanie pamiątkowym 

certyfikatem i medalem. Wpłata po 1 lipca 2019 roku nie gwarantuje otrzymania 

certyfikatu. 

mailto:nmjt@wp.pl
mailto:nmjt@wp.pl


3 
 

10. Pobranie numeru startowego przez Uczestnika oznacza jednocześnie wyrażenie zgody  
na przestrzeganie Regulaminu oraz akceptację udziału w Dwumaratonie na własną 
odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru 
i długości Dwumaratonu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) 
zdrowia lub życia. W Dwumaratonie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające 
dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uprawnia 
sportów. 

11. PAMIĘTAJMY, że Park Młociński jest terenem ogólnodostępnym i w trakcie Biegu mogą 
znajdować się w nim osoby nie biorące udziału Biegu. Dodatkowo informujemy,  
że na terenie Park obowiązują m.in. następujące ograniczenia:  

− zakaz rozpalania ognisk w miejscach innych niż wyznaczone,  
− zakaz wstępu na łąkę ekologiczną graniczącą z polaną rekreacyjną, 
− zakaz wjazdu pojazdów samochodowych na teren lasu i polanę rekreacyjną, 
− zakaz używania sprzętu nagłaśniającego. 

 

IV. DEPOZYT I WYŻYWIENIE  

1. Organizator zapewnia miejsce, gdzie można będzie zostawić plecak (Biuro zawodów)  
lecz nie odpowiada za zagubione rzeczy.  

2. Organizator zapewnia pamiątkowy numer startowy oraz medal na mecie Dwumaratonu, 
a dla osób, które uiszczą opłatę do 1 lipca 2019 roku pamiątkowy certyfikat.  Inne 
ewentualne upominki uzależnione będą od budżetu imprezy. 

3. Punkt odżywczy (woda, izotonik, cola, ciastka, owoce) będzie znajdował się w Biurze 
zawodów. Po drugim biegu, 17 sierpnia 2019 roku, zapraszamy na ognisko. 

 

V. KLASYFIKACJE 

 
1. Wynik końcowy Dwumaratonu to suma czasów dwóch biegów. 

2. Jeżeli zawodnik nie ukończy któregoś z biegów nie będzie klasyfikowany w wynikach 

końcowych Dwumaratonu. 

3. Jeżeli zawodnik ukończy tylko jeden z biegów zostanie ujęty w wynikach 4. MARATONU 

BNT. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator nie zapewnia opieki medycznej oraz nie zapewnia żadnego ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może 
stać się udziałem Uczestnika w czasie Dwumaratonu wymaga polisy wykupionej 
indywidualnie przez Uczestnika. 

2. Wyniki poszczególnych biegów będą opublikowane na stronie wydarzenia na Facebooku.  

3. Organizator nie przewiduje nagród z wyjątkiem pamiątkowych pucharów dla wszystkich 
Uczestników Dwumaratonu, którzy spełnią warunki opisane w regulaminie czyli uiszczą 
opłatę do 1 lipca 2019 roku oraz zostaną ujęci w klasyfikacji końcowej Dwumaratonu.  
 


