
Regulamin Zawodów 

II EKO Maraton Spełnionych Marzeń 

Mistrzostwa Polski Par Małżeńskich w Biegu Przełajowym

8.8.2015

 

Cel: 

Promocja naturalnego biegania

Promocja woj. śląskiego i miasta Katowice 

Promocja dbania o środowisko, a w szczególności o lasy woj. śląskiego

Organizator 

Fundacja Sport i Sztuka „FENIX” 

Studio ABM Katowice 

Patronat

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice 

Miejsce i termin; Biuro Zawodów: 

Namioty przy al. Spacerowej przy zalewie „Fala” Mysłowice-Wesoła 

08.08.2015 – godz. 9:00 

zaplecze Szatnia i depozyt w Namiotach obok biura zawodów 

Brak pryszniców 

Toalety typu toi toi 

Parking przy zalewie „Fala” 

Trasa Zawodów  

Pętla 8,52 km pomiar systemem Timex i GPS Garmin ( +/- 1%) 

Pokonać można: 1 okrążenie: 8,52 km     

2 okrążenia: 17,04 km   

3 okrążenia: 25,56 km   

4 okrążenia: 34,08 km  

Maraton: 42 195 m    ( 6:00 h limit) 

Punkt odżywczy: 

po każdym okrążeniu będzie można skorzystać z punktu odżywczego na którym będą:

woda, izotonik, piwo, pomarańcze, banany, żelki, chleb z tłustym. 

Oznaczenie: 

Długość: na jednej tabliczce będzie oznaczenie każdego okrążenia: np. 1 km; 9,5 km; 18 km;
26,5 km; 35 km. Tabliczki będą ustawione odpowiednio na: 1,2,3,4,5,6,7,8 km oraz 40 km, 41
km, 42 km Trasa będzie zamknięta dla ruchu. Trasa będzie oznaczona strzałkami i 
olinowane oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Zawody odbędą się bez względu na 
warunki pogodowe 



Uczestnictwo

Bieg jest otwarty zarówno dla biegaczy zrzeszonych w klubach jak i dla amatorów, którzy 
wypełnili formularz zgłoszeniowy, uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania 
lekarskie lub w dniu zawodów podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do 
uprawiania biegania i że uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność. 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez 
uczestników biegu jak i spowodowane przez uczestnika biegu osobą trzecim. Opiekę 
medyczną w trakcie biegu sprawować będą ratownicy wraz z karetką pogotowia. W 
zawodach na dystansach wprowadzone są ograniczenia wiekowe: 1 okrążenie – bez 
ograniczeń wiekowych 2 okrążenia – od 13 lat 3 okrążenia – od 16 lat 4 okrążenia i więcej – 
od 18 lat Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych 
opiekunów do wzięcia udziału w zawodach. 

Zgłoszenia do Biegu 

Zgłoszenia elektroniczne www.fsis.pl; www.zmierzamyczas.pl 

Zgłoszenia w dniu zawodów 08.08.2015 r. przyjmowane będą w godzinach 08:00 – 08:45

Weryfikacja

W biurze zawodów należy posiadać dowód osobisty i dokument potwierdzający dokonanie 
opłaty startowej. 

Wydawanie numerków zostaje zakończone na 10 minut przed  startem. 

Pakiet Startowy 

nr startowy + agrafki 

materiały reklamowe 

Opłata Startowa 

Przy wpłacie na konto do 30.07.2015 wynosi 35 zł 

Po tym terminie jak i w dniu zawodów wynosi 50 zł 

Opis wpłaty: Nazwisko, Imię, Miasto, EKO 

Nr konta: pko bp 35 1020 2528 0000 0202 0334 9032 Fundacja sport i sztuka "fenix" 
ul.Lenartowicza 82/10; 41-219 sosnowiec 

Klasyfikacja i Nagrody 

OPEN K i M

                     1 okrążenie: 8,52 km    STATUETKI 1 – 3 NAGRODY 1-3  

2 okrążenia: 17,04 km  STATUETKI 1 – 3  NAGRODY 1-3 

3 okrążenia: 25,56 km   STATUETKI 1 – 3 NAGRODY 1-3 

4 okrążenia: 34,08 km  STATUETKI 1 – 3 NAGRODY 1-3 

Maraton: 42 195 m     STATUETKI 1 – 5 NAGRODY 1-5 

 

Każdy z zawodników który pokona którykolwiek z dystansów wygra: 

….......................................................... ( nagroda do potwierdzenia) 

Medal   

http://www.fsis.pl/
http://www.zmierzamyczas.pl/


Zawodnicy decydują w trakcie zapisów jaki dystans chcą pokonać i na takim startują 

Nie ma możliwości zmiany dystansu w trakcie zawodów ( także w przypadku kontuzji) 
Organizator nie przewiduje wprowadzenia kategorii wiekowych 

Postanowienia Końcowe 

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego 
podporządkowania się zaleceniom organizatora dotyczących bezpieczeństwa zawodów. 
Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu 
zawodów najpóźniej do godziny 15:00 w Biurze Zawodów lub do zakończenia zawodów. 
Zakończenie Zawodów połączonych z dekoracją zwycięzców przewidziane jest 
systematycznie wraz z kończącymi się dystansami: 10:00 11:00 12:00 13:00 ok. 15:00 lub 
wcześniej Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień 
niniejszego.

Mistrzostwa Polski Par Małżeńskich w Biegu Przełajowym

edycja letnia 

Regulamin jest tożsamy z regulaminem II ECO Maratonu

Miejsce i termin; Biuro Zawodów: 

Namioty przy al. Spacerowej przy zalewie „Fala” Mysłowice-Wesoła 

08.08.2015 – godz. 9:00 

zaplecze Szatnia i depozyt w Namiotach obok biura zawodów 

Brak pryszniców 

Toalety typu toi toi 

Parking przy zalewie „Fala” 

Trasa Zawodów  

Pętla 8,52 km pomiar systemem Timex i GPS Garmin ( +/- 1%) 

Dystans:   17,04 km ( dwie pętle) 

 

Punkt odżywczy: 

po każdym okrążeniu będzie można skorzystać z punktu odżywczego na którym będą:

woda, izotonik, piwo, pomarańcze, banany, żelki, chleb z tłustym. 

Oznaczenie: 

Długość: na jednej tabliczce będzie oznaczenie każdego okrążenia: np. 1 km; 9,5 km; 18 km;
26,5 km; 35 km. Tabliczki będą ustawione odpowiednio na: 1,2,3,4,5,6,7,8 km oraz 40 km, 41
km, 42 km Trasa będzie zamknięta dla ruchu. Trasa będzie oznaczona strzałkami i 
olinowane oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Zawody odbędą się bez względu na 
warunki pogodowe 

Uczestnictwo

Bieg jest otwarty zarówno dla biegaczy zrzeszonych w klubach jak i dla amatorów, którzy 
wypełnili formularz zgłoszeniowy, uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania 



lekarskie lub w dniu zawodów podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do 
uprawiania biegania i że uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność. 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez 
uczestników biegu jak i spowodowane przez uczestnika biegu osobą trzecim. Opiekę 
medyczną w trakcie biegu sprawować będą ratownicy wraz z karetką pogotowia.  

Zgłoszenia do Biegu 

Zgłoszenia elektroniczne www.fsis.pl; www.zmierzamyczas.pl 

W przypadku różnych nazwisk prosimy podawać – wpisywać małżeństwo jako drużynę wg 
klucza – MAL(a potem wspólny człon) 

Zgłoszenia w dniu zawodów 08.08.2014 r. przyjmowane będą w godzinach 08:00 – 08:30 

Weryfikacja

W biurze zawodów należy posiadać dowód osobisty i dokument potwierdzający dokonanie 
opłaty startowej. 

Wydawanie numerków zostaje zakończone na 10 minut przed  startem. 

Pakiet Startowy 

nr startowy + agrafki 

materiały reklamowe 

Opłata Startowa 

Przy wpłacie na konto do 30.07.2015 wynosi 60 zł za parę 

Po tym terminie jak i w dniu zawodów wynosi 100 zł za parę 

Opis wpłaty: Nazwisko, Imię, Miasto, EKO - MAL

Nr konta: pko bp 35 1020 2528 0000 0202 0334 9032 Fundacja sport i sztuka "fenix" 
ul.Lenartowicza 82/10; 41-219 sosnowiec 

Klasyfikacja i Nagrody 

OPEN

                  

17,04 km  STATUETKI 1 – 5  NAGRODY 1-5 

 

Postanowienia Końcowe 

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego
podporządkowania się zaleceniom organizatora dotyczących bezpieczeństwa zawodów.

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu
zawodów najpóźniej do godziny 11:30 w Biurze Zawodów lub do zakończenia zawodów.
Zakończenie Zawodów połączonych z dekoracją zwycięzców przewidziane jest  na 12:00

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego. 

http://www.zmierzamyczas.pl/
http://www.fsis.pl/

