
REGULAMIN 
XVI PÓŁMARATANU im. MIROSŁAWA ZAREMBY 

rozegranego 13.04.2014r. podczas  
50 CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO 

 
 

I. ORGANIZTOR: 
� Stowarzyszenie Sportowe "Crossy Ostrzeszowskie", 
� Związek Stowarzyszeń Sportowych "Sprawni - Razem", 
� Miasto i Gmina Ostrzeszów, 
� Powiat Ostrzeszowski, 
� Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie, 
� Powiatowe Zrzeszenie LZS Ostrzeszów, 
� Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie, 
� Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie, 
� Ludowy Klub Sportowy Orkan Ostrzeszów 
�  

II. CEL 
1. Popularyzacja biegów masowych. 
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 
3. Promocja Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Powiatu Ostrzeszowskiego. 
 
III. TERMIN I MIEJSCE 
13.04.2014r. (niedziela) - zbiórka zawodników do startu godz. 9:05 na linii startu 
zlokalizowanej na ul. Kąpielowej 5 tuŜ za ul. Tęczową. Start ostry do biegu nastąpi  
o godz.9:15. 
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w okresie 5 - 12.04.2014r. w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ostrzeszowie przy ul. gen. Sikorskiego 19.  
W dniu zawodów, przeniesione zostaje na stadion i będzie pracować w godzinach 
7:00 - 8:30. 
 
IV. TRASA 
Dystans - 21 097,5 metra (trasa posiada atest PZLA). 
Trasa lekko pofałdowana o podłoŜu twardym bitumicznym. Start na ulicy.  
Bieg rozgrywany na trzech pętlach - 1 krótsza i 2 dłuŜsze, wszystkie pętle 
oznakowane i opisane. Organizatorzy proszą uczestników o dokładne zapoznanie się 
z trasą biegu. Meta biegu znajduje się  na stadionie. Pomiar czasu w formie 
elektronicznej przy wykorzystaniu chipów. 

� Na trasie znajdować się będą dwa punkty z napojami i dwa  punkty 
odświeŜania. 

� Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny. 
 
V. UCZESTNICTWO 
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone  
18 lat, uiściły opłatę startową, posiadają aktualne badania lekarskie, podpiszą 
oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Tegoroczny półmaraton będzie 
biegiem integracyjnym gdyŜ z osobami zdrowymi wystartują niepełnosprawne w 
ramach 5tych Mistrzostw Świata Organizacji INAS. KaŜdy zawodnik musi wyrazić 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w 
komunikacie końcowym. KaŜdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z 
regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu 
jest równoznaczne  z akceptacją regulaminu. 
 



VI. ZGŁOSZENIA DO IMPREZY 
� Zgłoszenia zawodników do biegu na dystansie półmaratonu tylko  

za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl do dnia 08.04.2014r. 
� Organizator nie ustala limitu osób startujących, zaprasza wszystkich 

chętnych. 
� Zgłoszenia moŜna dokonywać wyłącznie elektronicznie do dnia 08.04.2014r. 

do godziny 24:00 na stronie www.maratonypolskie.pl 
� Nie będzie moŜna dokonywać zgłoszenia w dniu zawodów. 
� Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu 

opłaty startowej na koncie organizatora. 
 
VII. OPŁATA STARTOWA 
Opłata startowa wynosi 40zł. NaleŜy ją uiścić do dnia 08.04.2014r. Po tym terminie 
opłata startowa wynosić będzie 150% kwoty wyjściowej tj. 100zł od osoby 
startującej. Weryfikacje zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty 
startowej w zaleŜności od ustaleń oraz wydawanie numerów startowych odbywać się 
będzie w dniu poprzedzającym zawody tj. 12.04.2014r. w SOSzW w Ostrzeszowie, 
ul. gen. Sikorskiego 19, w godzinach 13:00 - 23:00 oraz w dniu zawodów tj. 
13.04.2014r. na stadionie OSiR ul. Kąpielowa 5 w godzinach 7:00 - 8:30. 
Sposób dokonywania opłaty startowej: 

� płatność online przelewem bankowym po wypełnieniu formularza 
zgłoszeniowego, 

� przelew na konto BOŚ Ostrzeszów, 02 1540 1173 2001 4092 0379 0001, 
właściciel rachunku: Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”,  
po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,  

� w tytule przelewu bankowego naleŜy wpisać imię i nazwisko uczestnika, 
którego opłata startowa dotyczy, 

� osoby dokonujące opłaty startowej do 08.04.2014r. są zobowiązane do 
okazania dokumentu przelewu, 

� na Ŝądanie uczestnika (zaznaczyć  w formularzu zgłoszeniowym) organizator 
wystawi  fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania przelewu  
na koncie organizatora, 

� faktura VAT wystawiona zostanie na podmiot/osobę wpłacającą, 
� wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi, 
� weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów, 
� zawodnicy powyŜej 70 roku Ŝycia są zwolnieni z opłaty startowej. 

 
VIII. NOCLEGI 
Organizator zapewnia noclegi w SOSzW w Ostrzeszowie ul. gen. Sikorskiego 19. 
Koszt noclegu wynosi 30 zł w pokoju 4-5 osobowym. Tel./Fax 62 732 07 16,  
e-mail: bkokoszko@op.pl lub soszw@tlen.pl 
 
IX. NAGRODY 
Klasyfikacja generalna kobiet i męŜczyzn od I - VI miejsca: 
 
KOBIETY      MĘśCZYŹNI 
1 – 700zł      1 – 700zł 
2 – 600zł      2 – 600zł 
3 – 500zł      3 – 500zł 
4 – 400zł      4 – 400zł 
5 – 300zł      5 – 300zł 
6 – 200zł      6 – 200zł 
 

 



 

KATEGORIE WIEKOWE 

 
  KOBIETY      MĘśCZYŹNI 
1) 18 - 29 lat      1) 18 - 29 lat 
2) 30 - 39 lat      2) 30 - 39 lat 
3) 40 - 49 lat      3) 40 - 49 lat 
4) 50 - 59 lat      4) 50 - 59 lat 
5) 60 - 69 lat      5) 60 - 69 lat 
6) 70 lat i więcej     6) 70 lat i więcej 
 

� Pierwsza trójka w kaŜdej kategorii wiekowej otrzyma pamiątkowe statuetki. 
� Wszyscy zawodnicy po przebiegnięciu linii mety otrzymują pamiątkowe 

okolicznościowe medale. 
� Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje. 
� Zawodnik zobowiązany jest przypiąć numer startowy z przodu. 
� Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 
� Biegi odbywać się będą przy częściowym ruchu ograniczonym, organizator 

prosi o stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym. 
� Dyrektor Półmaratonu - Bronisław Kokoszko, tel. 605 784 459 lub 519 

332 718. 
 
X. IMPREZY TOWARZYSZĄCE 
W tym dniu tj. 13.04.2014r. odbędą się biegi przedszkolaków, młodzieŜy szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Otwartych 
Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego oraz Mistrzostw Świata Osób 
Niepełnosprawnych i biegów OPEN. Więcej szczegółów na stronie internetowej 
www.crossostrzeszowski.vel.pl. 
 
UWAGA!!! 
XVI Półmaraton Ostrzeszowski rozgrywany podczas 50 Crossu Ostrzeszowskiego  
w dniu 13.04.2014r. wliczany będzie do punktacji Grand Prix Wielkopolski  
w Półmaratonie 2014. 
 

� Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
� Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 
� Ostateczna interpretacja regulaminu naleŜy do organizatora. 

 
 
 

      Prezes Stowarzyszenia Sportowego 
       „Crossy Ostrzeszowskie” 
  
           Zofia Witkowska 
 
        

 
 
 
 
  


