
I Koleżeński Maraton 3Braci (klubu 

W&WMC) 

Młyniec Pierwszy (87-162) pod Toruniem, niedziela, 

21.06.2020 r., ul. Słoneczna 3 

Regulamin 

I. Cele imprezy: 
1. Integracja środowiska maratończyków, rodziny Wierzbów i ich znajomych. 

2. Promocja Doliny Drwęcy i okolic. 

3. Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu i zdrowego trybu życia. 

II. Organizatorzy: 
1. Rodzina Wierzbów (tel. Grzegorz Wierzba: 694454577; Krzysztof Wierzba: 

509 270 262). 

2. Dyrektor Honorowy Biegu: Jan Wierzba (bez formalnych obowiązków). 

III. Termin, miejsce i czas: 
1. I Maraton Koleżeński 3Braci (klubu W&WMC) odbędzie się w niedzielę dnia 

21 czerwca 2020 roku. 

2. Start i meta znajdują się przed Domem Jednorodzinnym przy ul. Słonecznej 3 w 

Młyńcu Pierwszym (87-162) pod Toruniem. 

3. Start biegu: godz. 9:00. Odprawa przed biegiem 8:45. Jak ktoś się spóźni, to 

prosimy o telefon.  

4. Obowiązuje limit 6 godzin (do godz. 15:00). 

IV. Trasa: 
1. Trasa prowadzi Doliną Drwęcy: Młyniec 1 – Młyniec 2 – Ciechocin – Dobrzyń 

– Rynek w Golubiu – Zamek w Golubiu – Okonin – Młyniec 1. Czyli najpierw 

biegniemy południową doliną Drwęcy, a wracamy północną stroną rzeki. 

2. Start: Młyniec Pierwszy, ul. Słoneczna 3. Ze startu robimy małą zakładkę do 

lasu, żeby dorobić brakujące 2 km. Na końcu asfaltu zawracamy i przebiegamy 

przez Drwęce do Młyńca 2. Tutaj skręcamy w lewo na Ciechocin / Elgiszewo. 

Aż do Golubia-Dobrzynia biegniemy żółtym szlakiem. W Ciechocinie 

najprawdopodobniej będzie pierwszy punkt odżywczy na skwerze po lewej 

stronie. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w dół w kierunku mostu i przed 

samym mostem na Drwęcy skręcamy w prawo w gruntową drogę na 

kontynuację żółtego szlaku. Biegniemy nim aż do Zamku w Golubiu, który 

pojawi się ok. 25 kilometra po lewej stronie. Ale najpierw w Dobrzyniu 

przebiegamy Drwęce przez most pieszy (odtworzoną historyczną granicę 

państwa) i tutaj po prawej stronie przy rzece jest szansa na drugi punkt 

odżywczy. Biegniemy przez rynek i najkrótszą drogą na zamek w Golubiu. Z 

Zamku biegniemy przez parking do Hotelu Dwór Fijewo i za nim skręcamy w 

lewo ścieżką przez historyczny park, która poprowadzi nas w dół do ogrodzenia, 

które obiegamy z prawej i w dół ulicą Słuchajską. I już jesteśmy na drodze 

powrotnej 569. Jeśli zbiegniecie inną drogą, to też nic się nie stanie, liczy się 

dotarcie na zamek. Biegniemy najpierw chodnikiem, potem poboczem przez 

Antoniewo, Olszówkę do Okonina. JEST TO DROGA ASFALTOWA BEZ 

DOBREGO POBOCZA. RUCH NIE JEST DUŻY, ALE ZALECAMY 



ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. W Okoninie przy plaży 

nad jeziorem czeka nas ostatni punkt odżywczy. Polecamy kąpiel! Zaraz za 

plażą (~300m) biegniemy prosto na drogę gruntową (zacznie się szlak zielony 

rowerowy) zamiast biec dalej asfaltem. I tą drogą wracamy do miejsca 

startu/mety, najkrótszą drogą wzdłuż Drwęcy. 

3. Trasa nie będzie oznakowana, ale otrzymacie wydrukowane mapki. W 

przypadku zagubienia zalecamy zasięganie języka u lokalnych mieszkańców – 

są znani z uprzejmości i chętnie pomagają biegaczom w potrzebie. 

4. Profil trasy nie jest wymagający, szacujemy przewyższenia na 300-400 m. W 

dużej części trasa prowadzi po drogach gruntowych i leśnych, 30% po asfalcie. 

W przypadku poruszania się drogami prosimy o zachowanie ostrożności i 

bieganie poboczem, jeśli nie są dostępne chodniki. 

V. Punkty odżywcze i kontrolne: 
1. Jeśli uda się nam zorganizować punkty odżywcze i kontrolne, będą znajdowały 

się w Ciechocinie na skwerze naprzeciw Banku Spółdzielczego (1), za mostem 

w Golubiu na parkingu po prawej stronie za historyczną granicą Polski (2) i na 

plaży nad jeziorem Okonin (3). Informacje na ten temat podamy na starcie. Na 

wszelki wypadek weźcie ze sobą pieniądze na ewentualne zakupy po drodze. 

2. Weryfikacja wyników biegu będzie odbywać się na podstawie indywidualnych 

zapisów GPS po biegu, ewentualnie na podstawie potwierdzenia przebiegnięcia 

przez innych biegaczy. 

VI. Zgłoszenia i opłaty: 
1. Zgłoszenia można przekazywać e-mailowo na adresy: gwierzba@poczta.fm lub 

wierzba@poczta.fm.  

2. Udział w biegu jest bezpłatny. 

3. Organizatorzy zastrzegają jedno miejsce dla Wojciecha Wierzby, najstarszego 

brata, dla którego będzie to debiut na królewskim dystansie. 

4. Obowiązuje limit uczestników – 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń i 

znajomości rodzinne. 

VII. Nagrody, ochrona środowiska i COVID-19: 
1. Nie obiecujemy nagród, ale może coś się znajdzie dla zwycięzców i dla 

rekordzisty trasy (na pewno taki będzie). 

2. Zakazane jest śmiecenie na trasie. Wskazane jest posiadanie własnych 

kubeczków. Ewentualnie zapewnimy kubeczki papierowe. 

3. Ze względu na epidemię koronowirusa uczestnicy powinni mieć coś na usta i 

zachować dystans w trakcie biegu. 

VIII. Postanowienia końcowe: 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego interpretowania 

postanowień regulaminu w granicach zdrowego rozsądku. 

2. Postaramy się zorganizować numery startowe i coś do jedzenia i picia na mecie. 

MIŁEJ ZABAWY I DO ZOBACZENIA!!! 
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