
VI Bieg Świętych Mikołajów, Toru ń, 
6.XII.2008 

 
OTWARTE MISTRZOSTWA TORUNIA W PÓŁMARATONIE 

REKREACYJNYM 
MISTRZOSTWA SZKÓŁ WY śSZYCH W PÓŁMARATONIE 

REKREACYJNYM 
MISTRZOSTWA ABSOLWENTÓW UMK W PÓŁMARATONIE 

REKREACYJNYM 

R E G U L A M I N 

1. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”, Klub Maratoński Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Urząd Miejski w Toruniu, Samorząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Program „Absolwent UMK”  

2. Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Torunia, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

3. Adres biura Półmaratonu: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”, Fax: 056 6230162 
Tel.: (56) 4713829 E-mail:  torunski@maraton.pl,  www: http://torunski.maraton.pl,   5 i 6 grudnia biuro 
czynne będzie w budynku Tor-Tor, ul. Bema 23/29  w godz. 17:00-20:00 (piątek), 7:30-10:00 (sobota) 

4. Termin i miejsce: 6 grudnia 2008 r. Start: Rynek Staromiejski w Toruniu, godz. 11:00. Meta: na stadionie 
MOSIR, ul. Bema 23/29. Zamknięcie mety nastąpi o godz. 14:00. 

5. Trasa biegu: Początkowe 2 km ulicami Torunia (Chełmińska, Gałczyńskiego, Balonowa) w kierunku 
Miasteczka Uniwersyteckiego, pozostała część trasy drogami leśnymi w okolicach Bielan, Barbarki i 
leśnictwa Olek, dystans 21,1 km. Trasa nie posiada atestu PZLA. 

6. Uczestnictwo: Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia 
udziału i uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie. KaŜda osoba uczestniczy w biegu 
na własną odpowiedzialność 

7. . Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w czasie 
VI Biegu Św. Mikołajów. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 16 roku Ŝycia. Osoby niepełnoletnie 
bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów. 

8. Zgłoszenia do biegu:  Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony  www.torunski.maraton.pl. W 
dniach 5 i 6 grudnia w biurze zawodów  (patrz wyŜej). W zgłoszeniu naleŜy podać12. : imię i nazwisko, 
datę urodzenia, nazwę klubu lub uczelni (w przypadku uczestnictwa w Mistrzostwach Szkół WyŜszych), nr 
Karty Absolwenta UMK (w przypadku uczestnictwa w Mistrzostwach Absolwentów UMK), dokładny 
adres pocztowy, opcjonalnie — telefon i adres e-mail.  

9. Weryfikacja: 5 i 6 grudnia w biurze zawodów naleŜy okazać dowód osobisty i dokument potwierdzający 
dokonanie opłaty startowej oraz w przypadku startu w Mistrzostwach Szkół WyŜszych — waŜną 
legitymację (studencką, doktorancką, pracowniczą lub zaświadczenie z uczelni w przypadku słuchaczy 
studiów podyplomowych), a w przypadku startu w Mistrzostwach Absolwentów UMK — Kartę 
Abslowenta UMK.  

10. Opłata startowa: Opłatę startową naleŜy uiścić przelewem na konto Stowarzyszenia Maraton Toruński nr 
83 1610 1188 0026 2059 2000 0001 lub gotówką w biurze zawodów w następującej wysokości: 

Do 15 listopada 2008 Po 15 listopada 2008 

opłata pełna uczniowie i studenci seniorzy powyŜej 60 lat wszyscy 

35 zł 25 zł 5 zł 60 zł 

UWAGA:   Po 15 listopada obowiązuje podwyŜszona opłata niezaleŜnie od ewentualnej wcześniejszej 
rejestracji elektronicznej. 



11. Klasyfikacja: Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i męŜczyzn oraz w następujących 
kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia): 

 Kobiety MęŜczyźni 

K1 — 16–34 lat  (1974 – 1992) M1 — 16–29 lat  (1979 – 1992) 

K2 — 35–49 lat  (1959 – 1973) M2 — 30–39 lat  (1969 – 1978) 

K3 — 50 lat i powyŜej  (≤ 1958 ) M3 — 40–49 lat  (1959 – 1968) 

  M4 — 50–59 lat  (1949 – 1958) 

  M5 — 60 lat i powyŜej  (≤ 1948) 

 
W Mistrzostwach Szkół WyŜszych i w Mistrzostwach Absolwentów UMK prowadzona będzie klasyfikacja 
generalna kobiet i męŜczyzn.   
Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezaleŜnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają 
warunki uczestnictwa. 

11. Nagrody:  

1 Otwarte Mistrzostwa Torunia w Półmaratonie Rekreacyjnym — puchar Prezydenta Miasta Torunia dla 
zwycięzcy i zwycięŜczyni, puchary za miejsca 2–3 w kategorii kobiet i męŜczyzn oraz nagrody 
rzeczowe. 

2 Mistrzostwa Szkół WyŜszych w Półmaratonie Rekreacyjnym — puchar Rektora UMK dla zwycięzcy i 
zwycięŜczyni, puchary za miejsca 2–3 w kategorii kobiet i męŜczyzn oraz nagrody rzeczowe. 

3 Mistrzostwa Absolwentów UMK — puchary za miejsca 1–3 w kategorii kobiet i męŜczyzn. Ponadto 
wszyscy uczestnicy Mistrzostw Absolwentów UMK, którzy ukończą bieg, wezmą udział w losowaniu 
specjalnej nagrody rzeczowej.  

4 W kaŜdej kategorii wiekowej za miejsca 1–3 pucharki. 
5 Wszyscy zweryfikowani zawodnicy otrzymają upominek — czapkę Św. Mikołaja.  
6 Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal, ciepły posiłek oraz wezmą 

udział w losowaniu nagród rzeczowych. 
7 Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody rzczowej jest obecność zawodnika na sali podczas 

losowania.  

12. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostroŜności i bezwzględnego 
podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy 
wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym (naleŜy poruszać się prawym pasem ruchu).  

14. Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, naleŜy składać w formie pisemnej w dniu zawodów 
najpóźniej do godziny 14:30 w Biurze Półmaratonu.  

16. Zakończenie VI Półmaratonu Świętych Mikołajów połączonego z dekoracją zwycięzców i losowaniem 
nagród przewidziane jest na godzinę 14:30.     

17. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.  
 


