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REGULAMIN  

III RYBNICKIEGO PÓŁMARATONU KSIĘśYCOWEGO 
 

I. Organizator 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72,  
tel. 032 422 78 53, fax. 0 32 422 78 37, http://www.mosir.rybnik.pl,  
adres e-mail: mosir@um.rybnik.pl. 
Konto bankowe: 
BRE BANK  11 1140 1179 0000 2225 5700 1001 

II.  Partnerzy i współorganizatorzy 
Urząd Miasta Rybnika 
Rybnicki MłodzieŜowy Klub Sportowy – sekcja lekkiej atletyki 

III. Cel 
Popularyzacja i upowszechnienie biegania  jako najprostszej formy rekreacji. 
Promocja miasta Rybnika. 

IV. Termin i miejsce 
1. Bieg odbędzie się w dniu 7 lipca 2012 roku ulicami miasta Rybnika ze startem i metą na ulicy Powstańców 

Śląskich w Rybniku przed pływalnią krytą w godz. 22:00 do 01:00 (trasa zamknięta dla ruchu 
samochodowego). 

2. Start i trasa: START - ul. Powstańców Śląskich – ul. Byłych Więźniów Politycznych –  ul. Mikołowska –      
ul. Długosza – ul. Wyzwolenia – rondo Gliwickie – ul. Gliwicka – ul. Sobieskiego – ul. Św. Jana –  
ul. Kościelna - rynek w Rybniku – ul. Sobieskiego - ul.M.Reja - Pl.Wolności - ul. Rynkowa-rynek w Rybniku-
ul. Raciborska – ul. M.C. Skłodowskiej – ul. Rudzka - ul. J. Kotucza – rondo Wileńskie – ul. Dworek -  
ul. Hallera – ul. Wiejska – ul. Targowa –  ul. Młyńska - ul. Reymonta – ul. 3-go Maja -  ul. Piłsudskiego -  
ul. Kościuszki –  ul. Powstańców Śląskich META( 3 pętle) 

3. Długość trasy: 21,097 km 
4. Trasa posiada ATEST 
5. Trasa będzie posiadała oznaczony kaŜdy kilometr. 
6. Pomiar czasu w systemie WTA WINNING TIME (jednorazowe chipy umieszczone w bezzwrotnym numerze 

startowym). Numer startowy naleŜy przypiąć na piersi, aby umoŜliwić odpowiedni odczyt. 
7. Organizator zapewnia opiekę medyczną 

V. Punkty Ŝywienia. 
Punkt z napojami oraz Ŝywieniowy będzie znajdował się bezpośrednio za linią startu/mety (co 7 km – moŜliwość 
trzykrotnego skorzystania). 

VI. Punkty kontrolne i limit czasu 
1. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe 

zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 
2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. Trasa półmaratonu zamknięta jest dla ruchu 

kołowego do godziny 01:00. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 01:00 zobowiązani są do 
przerwania biegu i dojechania do mety samochodem z napisem "Koniec Półmaratonu". 

3. Zawodnicy powyŜej limitu czasu nie będą klasyfikowani. 
VII. Uczestnictwo w III Rybnickim Półmaratonie KsięŜycowym 

1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 7 lipca 2012 roku ukończą 18 lat. 
2. Wszyscy zawodnicy startujący w III Rybnickim Półmaratonie KsięŜycowym, muszą zostać zweryfikowani        

w Biurze Półmaratonu w dniu 7.07.2012 r.  od godz. 16.00 do godz. 21.00 w biurze zawodów w budynku 
pływalni krytej przy ul. Powstańców Śląskich w Rybniku. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać 
dowód osobisty lub paszport, oraz dowód wpłaty opłaty startowej. 

3. Szatnie będą znajdowały się w budynku Pływalni Krytej przy ul. Powstańców Śląskich obok startu/mety 
półmaratonu. Zawodnicy oddają rzeczy, na czas biegu, do depozytu zapakowane w worki z numerami 
odpowiadającym numerom startowym (czynne od godziny 19:00). Wydawanie worków odbywać się będzie 
do godziny 2.00 na podstawie pokwitowania zawierającego nr startowy. Zagubienie pokwitowania przez 
zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.  

4. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na liście osób 
wyraŜających zgodę na udział w Półmaratonie na własną odpowiedzialność. 

5. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego, decyzja lekarza dotycząca udziału w biegu 
jest ostateczna. 
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VIII. 1. Klasyfikacje indywidualne 
     W III Rybnickim Półmaratonie KsięŜycowym, będzie prowadzona następująca klasyfikacja: 
� generalna – kobiet, męŜczyzn> OPEN 
� wiekowa kobiet i męŜczyzn: M/K - 18(18-29 lat), M/K – 30 (30-39 lat),  

M/K – 40 (40 – 49 lat),  M/K – 50 (50 -59 lat), M/K – 60 (60 lat i więcej 
� M/K Najlepszy/a Rybnicznin/ka 

             2. Klasyfikacje zespołowe 
� „Sztafeta firm” 
- w tej konkurencji wziąć udział mogą: przedsiębiorstwa, korporacje, instytucje, urzędy, stowarzyszenia etc. … 
oprócz klubów i szkół sportowych. 
- ilość zawodników w druŜynie (firmie) – 3 osoby 
- pierwszy zawodnik rozpoczynający sztafetę ma moŜliwość przebiegnięcia całego dystansu półmaratonu (czyli 
  sklasyfikowania według kategorii wiekowych i Open), lecz kolejne dwie zmiany biegną tylko jedno okrąŜenie 
  (7,032 km). 
- sztafetowa zmiana odbywać się będzie w obszarze linii startu/mety i polegać będzie na przekazaniu sobie 
  charakterystycznego dla sztafet przedmiotu. 
- czas z jakim dobiegnie trzeci zawodnik startujący w danej druŜynie, będzie zarazem ostatecznym czasem całej 
  druŜyny (firmy). 
- zawodników obowiązuje limit czasu, na ukończenie całej trasy tj. 21,097 km, wynoszący 3 godziny. 
- druŜyna uiszcza opłatę za trzech zawodników w kwocie 120 zł  do dnia 3.07.2012 r. i 180 zł w dniu zawodów. 
- przewidziano puchary dla 3 najlepszych firm i dyplomy dla kaŜdego uczestnika. 

▪   „Maraton Dwóch Serc” 
- liczba uczestników w druŜynie: 2 osoby 
- druŜynę stanowi kobieta i męŜczyzna 
- celem tej kategorii jest aktywizacja kobiet w imprezach biegów ulicznych 
- obaj zawodnicy biegną cały dystans półmaratonu co pomnoŜone przez 2 (bo taka jest liczba osób w druŜynie) 
  daje nam wynik dystansu maratonu. ZwycięŜy para z najlepszym wspólnym wynikiem czasowym. 
- oboje z pary będą równieŜ klasyfikowani indywidualnie w kategorii Open i wiekowej. 
- kaŜda para będzie w wyraźny sposób oznaczona w związku z tą konkurencją. 
- przewidziano nagrody dla najlepszych trzech druŜyn. 
 
Do zakwalifikowania do odpowiedniej klasyfikacji wiekowej, organizatorzy stosują rok  urodzenia  z wyjątkiem 
uczestników 18 letnich, których do udziału kwalifikuje data osiągnięcia pełnoletniości. 
Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie internetowej do której odnośnik znajdować się będzie na 
www.mosir.rybnik.pl. 

IX. Zgłoszenia 
1. Organizator ograniczył ilość uczestników w III Rybnickim Półmaratonie KsięŜycowym do 700 osób. 

2. Zgłoszenia do Półmaratonu przyjmowane będą drogą internetową za pomocą elektronicznego formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mosir.rybnik.pl do dnia 3.07.2012 r. 

3. Biuro Półmaratonu mieści się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Rybniku 44-200 Rybnik,                  
ul. Gliwicka 72, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00 do 15:00, tel. 032 422 78 53, 

fax. 032 422 78 37                                                      
e-mail: mosir@um.rybnik.pl 
Konto bankowe: 
BRE BANK  11 1140 1179 0000 2225 5700 1001 
Biuro pod tym adresem jest czynne do 6.07.2012 r.  
Dnia 7.07.2012 r. od godz. 16.00  Biuro będzie mieściło się w  budynku Pływalni Krytej w Rybniku przy ul. 
Powstańców. 

4. Termin zgłoszeń drogą internetową upływa 3.07.2012 r., a opłata startowa wynosi 40 zł brutto 
(obowiązuje data stempla pocztowego, bądź data wykonania przelewu). Istnieje moŜliwość zapisów         
w dniu zawodów w biurze zawodów od godz. 16.00 – 20.30 – opłata startowa w dniu zawodów wynosi    
60 zł. JeŜeli liczba zapisanych internetowo uczestników nie osiągnie 700 osób to osoby zapisujące się  
w dniu zawodów będą mogły zapisać się w czasie wyznaczonym dla weryfikacji. Jednak w wypadku gdy 
lista zapisów internetowych zostanie zamknięta i osiągnie liczbę 700 uczestników, nowi zawodnicy będą 
mogli zapisać się na listę rezerwową od godz. 16.00 – 20.00, a dopiero po zakończeniu weryfikacji od 
godz. 21.00 w miarę wolnych miejsc, po opłaceniu wpisowego zostaną wpisani na listę podstawową. 

5. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy mający 70 i więcej lat. 
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6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Zgłaszając się do biegu zawodnik tym samym uznaje, Ŝe zapoznał 
się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych dla potrzeb Półmaratonu. 

7. Osoby zgłoszone przez Internet muszą przed startem podpisać formularz zgłoszeniowy w trakcie weryfikacji. 
8. Za waŜne zgłoszenie uwaŜa się podpisanie formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto 

organizatora. Dowód opłaty startowej naleŜy okazać w dniu zawodów w biurze. 
9. Organizator nie odpowiada za zaginięcie potwierdzenia przekazu pocztowego (przelewu bankowego) – 

wpisowego z winy poczty (banku) lub zawodnika. 
� Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, będą odbywały się w Biurze Zawodów, 

budynek Pływalni Krytej przy  ul. Powstańców Śląskich w Rybniku  w dniu 7.07.2012 w godz. 16:00 – 20:30 
X. Nagrody 

1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i męŜczyzn OPEN (miejsca I-III – puchar i nagroda pienięŜna, 
miejsca IV – VI nagroda pienięŜna),  w podkategoriach I m-ce statuetka i nagroda rzeczowa, miejsca II - X 
nagroda rzeczowa. W kategoriach Najlepsza Rybniczanka i Najlepszy Rybniczanin, I miejsce statuetka  
i nagroda rzeczowa, miejsca II i III nagroda rzeczowa; Sztafeta Firm: miejsca I - III puchar; Maraton Dwóch 
Serc: miejsca I-III nagroda rzeczowa. 

2. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i męŜczyzn OPEN (miejsca I-VI) jak i w podkategoriach wiekowych 
oraz dodatkowych klasyfikacjach  przysługują zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety. Wszyscy 
zawodnicy startują ze startu wspólnego. 

3. Wszyscy uczestnicy półmaratonu, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin otrzymają pamiątkowy medal. 
4. Nagrody pienięŜne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacane w Biurze Zawodów po dekoracji 

zwycięzców, po przekazaniu organizatorowi wypełnionego oświadczenia do celów podatkowych. 
5. Od nagród pienięŜnych powyŜej 760 zł zostanie pobrany podatek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 

osób fizycznych według artykułu 30 ust. 1 pkt 2.  
6. Nagrody pienięŜne: 

� w kategorii generalnej męŜczyzn OPEN 
1 miejsce: 1.500 zł 
2 miejsce: 1.200 zł 
3 miejsce: 900 zł 
4 miejsce: 500 zł 
5 miejsce: 400 zł 
6 miejsce: 300 zł 
 

� w kategorii generalnej kobiet OPEN 
1 miejsce: 1.500 zł 
2 miejsce: 1.200 zł 
3 miejsce: 900 zł 

  4 miejsce: 500 zł 
  5 miejsce: 400 zł 
  6 miejsce: 300 zł 

               ZAWODNICY KTÓRZY OTRZYMUJĄ NAGRODY PIENIĘśNE W KATEGORII OPEN, NIE 
               BĘDĄ KLASYFIKOWANI I NAGRADZANI W PODKATEGORIACH ( nie dotyczy klasyfikacji  
               w kategorii Najlepszy Rybniczanin/ka, Sztafecie Firm).  
XI. Noclegi 

1. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 7 na 8 lipca 2012 r. w budynku pawilonu sportowego obok Pływalni 
Krytej przy ul. Powstańców – na matach judo, chętnym zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację       
w formularzu zgłoszeniowym. Organizator nie zapewnia śpiworów. Ilość miejsc ograniczona ( ok. 70  miejsc). 

2. Za rzeczy osobiste uczestników nocujących, organizator nie odpowiada. 
3. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg w nocy z 7 na 8.07.2012 r. za okazaniem dowodu toŜsamości ze 

zdjęciem. 
4. Zawodnicy, którzy zgłoszą się do Biura Półmaratonu w nocy z 7 na 8 lipca  będą kierowani na nocleg na maty 

w miarę wolnych miejsc. 
5. Miejsce noclegowe naleŜy opuścić w dniu 8.07.2012 do godz. 8.00. 
6. MoŜliwość skorzystania z hoteli we własnym zakresie. Organizator nie rezerwuje miejsc noclegowych             

w hotelach. 
Adresy mailowe i telefony do hoteli: 
- Hotel „Rynkowy”: http://www.rynkowy.rybnik.pl/, tel. 32 422 18 23 
- Hotel “Arena”: http://www.hotel-olimpia.pl/, tel. 32 43 31 395 
- Hotel “Politański”: http://www.hotelpolitanski.pl/, tel. 32 42 23 280 
- „Zajazd przy Młynie”: http://www.zajazdprzymlynie.pl/, tel. 032 422 11 24 
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XII. śywienie 
1. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają ciepły posiłek. 

XIII. Finansowanie 
1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje 

delegujące. 
2. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet: 

� napoje na trasie i mecie 
� ciepły posiłek po ukończeniu biegu 
� okolicznościowy medal (za ukończenie całego półmaratonu) 
� ubezpieczenie NW 
� opieka lekarska na trasie i mecie półmaratonu 
� okolicznościowy bidon 

 
Postanowienia końcowe 

1.  Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Półmaratonu na e-mail mosir@um.rybnik.pl. 
Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – Barbara Kalisz – Gaweł. Decyzje Dyrektora są nieodwołalne. 
Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni. 

2.  Osobą odpowiedzialną za prawidłowe opracowanie, oznaczenie i zabezpieczenie trasy półmaratonu jest 
Tomasz Trociński, tel. 32 422 78 53. 

3.  KaŜdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. 
4.  Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać jednorazowe numery startowe  z chipem przymocowane na 

piersi. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego  
w części lub w całości. 

5.  Interpretacja niniejszego regulaminu naleŜy do Dyrektora III Rybnickiego Półmaratonu KsięŜycowego. 
6.   Półmaraton odbędzie się bez względu na pogodę. 
7.  W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub 

przerwania Półmaratonu. 
 

Rybnik, 2012 rok  


