
REGULAMIN
VI  PÓŁMARATON CHEŁMśYŃSKI 2008 o PUCHAR BURMISTRZA

MIASTA CHEŁMśY
ChełmŜa, 1 maja 2008 r. 

BIURO ORGANIZACYJNE: 
URZĄD MIASTA CHEŁMśY,
87 - 140 ChełmŜa, ul. Hallera 2.
tel. + 48 56 675 22 91 w 42. fax + 48 56 675 21 22.

UWAGA! Od dnia 30.04.2008r. do 1.05.2008r. biuro zostaje przeniesione
do Hali Sportowo - Widowiskowej Ośrodka Sportu i Turystyki, 87 - 140 ChełmŜa,
ul. Hallera 19,
tel. + 48 56 675 39 24 

1. ORGANIZATOR 

1. Półmaraton jest imprezą Miasta ChełmŜy. 

2. Organizatorem imprezy jest Burmistrz  Miasta ChełmŜy.

3. Bieg zaliczany jest do Grand Prix Marszałka Kujawsko –
Pomorskiego. 

2. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 1 maja 2008 roku na trasie wokół Jeziora    

    ChełmŜyńskiego drogami o nawierzchni asfaltowej oraz na kostce 

                   brukowej (ok. 1 km) (ChełmŜa, Mała Grzywna, Mirakowo, Sławkowo,

                   Zalesie, Pluskowęsy, ChełmŜa).

2. Start: ChełmŜa, Rynek, godz.1000.

3. Trasa: Trasa posiada atest PZLA, oznakowany kaŜdy kilometr.

4. Meta: ChełmŜa, Rynek. Nieograniczony limit czasu.

5. Punkty odŜywcze z napojami na 7 i 14  km.

6. Organizator zapewnia opiekę lekarską na trasie biegu i mecie.      

3. UCZESTNICTWO 

1. W  VI  Półmaratonie ChełmŜyńskim 2008 prawo startu mają osoby, które
do dnia 1 maja 2008 r. ukończą 18 lat oraz spełnią inne wymagania
niniejszego regulaminu. 

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Organizacyjnym w dniu 1 maja 2008 r. w godz.7.00 – 9.30 



3. Podczas weryfikacji naleŜy przedstawić: 

� dowód toŜsamości do weryfikacji daty urodzenia, 

� dowód wpłaty wpisowego. 

4. ZGŁOSZENIA 

1.   Imienne zgłoszenia naleŜy przesłać na adres Biura Organizacyjnego:
Urząd Miasta ChełmŜy, 87-140 ChełmŜa, ul. Hallera 2 
tel. + 48 56 675 22 91 w.42, lub w formie elektronicznej ze strony
www.maratonypolskie.pl
Za zgłoszenie uwaŜa się wypełnienie formularza zgłoszenia (karta
zgłoszenia w załączeniu – koniecznie proszę podać nazwę miasta, które
zawodnik reprezentuje ) i wpłacenie opłaty startowej w wysokości 20 zł
na konto  Bank Spółdzielczy w Chełmnie oddział ChełmŜa
98948600050000282820000031  z dopiskiem VI Półmaraton
ChełmŜyński.

2.   Termin zgłoszenia upływa w dniu 24.04.2008 roku (decyduje data
stempla pocztowego). Osobom zgłoszonym po tym terminie organizator
nie gwarantuje pakietu gadgetów. 

5. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW  BIEGU

1.  Bieg odbędzie się przy otwartym ruchu kołowym.

2.  Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostroŜności
na całej trasie biegu.

3.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników,
zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

6. KLASYFIKACJE 

1. Klasyfikacja generalna kobiet. 

2. Klasyfikacja generalna męŜczyzn. 

3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych  

7. NAGRODY 

1. Klasyfikacja generalna kobiet: 

� I m - puchar, nagroda rzeczowa,

� II m – puchar, nagroda rzeczowa, 

� III m - puchar, nagroda rzeczowa. 

2. Klasyfikacja generalna męŜczyzn: 

�  I m - puchar, nagroda rzeczowa,

� II m – puchar, nagroda rzeczowa,

� III m - puchar, nagroda rzeczowa.



3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i męŜczyzn: nagrody
rzeczowe.

4.   Kategorie wiekowe:

MęŜczyźni :   M2 – 18 – 29 lat       Kobiety : K1 – 18 – 34 lat

                   M3 -  30 – 39 lat                     K2 -  35 i powyŜej

                   M4 -  40 – 49 lat

                   M5 – 50 – 59 lat

                   M6 – 60 i powyŜej

5. Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody w kategorii generalnej, nie
otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

8. WYśYWIENIE 

1. Wszystkim zawodnikom przysługuje ciepły posiłek regeneracyjny po
zakończeniu biegu wydawany w miejscu wyznaczonym przez organizatora.  

2. Pozostałe wyŜywienie na własny koszt uczestników. 

9. FINANSOWANIE 

1. Koszty organizacji Półmaratonu pokrywają: 

� Samorząd Miasta ChełmŜy – organizator, 

� Firmy i instytucje wspomagające Półmaraton – wykaz
w komunikacie. 

2. Koszty opłaty startowej (20 zł), dojazdów oraz innych świadczeń
pokrywają uczestnicy imprezy. 

3. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: 

� regulamin imprezy, 

� po ukończeniu biegu - okolicznościowy medal,

� komunikat końcowy imprezy  ( dostępny po biegu na stronach
WWW.maratonypolskie.pl 

� wyŜywienie i napoje podane w punkcie 8. regulaminu. 

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.   Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy
przymocowany do koszulki na klatce piersiowej. 

2.   Półmaraton będzie rozgrywany zgodnie z przepisami niniejszego
regulaminu. 

3.   Szatnie i przebieralnie oraz umywalnie i natryski usytuowane będą
w Hali Widowiskowo - Sportowej Ośrodka Sportu i Turystyki, przy ul.
Hallera 19. Wydawanie przekazanych rzeczy za okazaniem numeru
startowego. 



4.   Parking  (bezpłatny) w dniu 1 maja znajdować się będzie przy Biurze
Organizacyjnym na płycie boiska przy ul. Hallera 19 i czynny będzie od
godz. 730 dnia 1 maja do godz. 1500 dnia 1 maja 2008 r.

5.   Komunikat końcowy będzie wydawany wszystkim zainteresowanym po
zakończeniu imprezy. 

6.   Interpretacja niniejszego regulaminu naleŜy do Organizatora. 

7.   Wszelkie informacje dotyczące VI Półmaratonu ChełmŜyńskiego moŜna
uzyskać telefonicznie tel. (0-56) 675-22-91 w. 42.


