
 

REGULAMIN 
 

IV Nocnego Maratonu Świętojańskiego  
06 czerwca 2009 

 
 

I. CEL IMPREZY 
 
1) Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
2) Promocja Miasta Gdyni w Świecie i Polsce. 
3) Uczczenie święta ulicy Świętojańskiej.  
 
II. ORGANIZATOR 
 
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gdynia 81- 538, ul. Olimpijska 5/9. 
 
III.  TERMIN i MIEJSCE IMPREZY, BIEGI, ICH DYSTANSE i GODZINY STARTÓW  
 
Impreza „IV Nocny Maraton Świętojański” odbędzie się dnia 06 czerwca 2009 roku (sobota) w Gdyni.  
 
W ramach Imprezy rozegrane zostaną następujące Biegi : 
1)    IV  Nocny Maraton Świętojański  dystans   42,195 km. (Atest PZLA) start : godz. 21:00 
2)    IV  Nocny „Półmaraton” Świętojański  dystans   21,653 km .        start : godz. 21:00 
3)    V Nocny Bieg Świętojański   dystans     9,327 km.  start : godz. 21:00 
 
 
IV.  ROZPOCZĘCIE IMPREZY, TRASA BIEGÓW,  
 
1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 20:55. 
2. Start i Meta do wszystkich biegów usytuowana jest w Gdyni przy Urzędzie Miasta położonym przy Alei 

Marszałka Józefa Piłsudskiego.  
3. Trasa, na której rozgrywane zostaną Biegi przebiega w następujący sposób :  

Start : Al. Marszałka J. Piłsudskiego przy Urzędzie Miasta Gdyni > Ul. Świętojańska > Ul. Armii Krajowej > 
Bulwar Nadmorski > Al. Marszałka J. Piłsudskiego, 
Meta : Al. Marszałka J. Piłsudskiego przy Urzędzie Miasta Gdyni. 

4. Trasa Biegów będzie oznakowana co 5km. Na trasie Biegów zlokalizowane będą punkty elektronicznego 
pomiaru czasu (start/meta, w połowie pętli). Ominięcie przez zawodnika któregokolwiek z punktów 
kontrolnych pomiaru czasu skutkować będzie jego dyskwalifikacją. Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie 
system chipowy CHAMPION CHIP. 

5. Obowiązują następujące limity czasowe dla ukończenia Biegów :  
1) IV Nocny Maraton Świętojański – 5 godzin, 
2) IVI Nocny Półmaraton Świętojański – 3 godziny, 
3) V Nocny Bieg Świętojański – 2 godziny. 
Jeżeli zawodnik nie ukończy danego Biegu przed upływem powyższych limitów czasowych nie zostanie 
sklasyfikowany.  

 
V.  ZAPISY 
 
1. Zapisy do Biegów: IV Nocny Maraton Świętojański oraz IV Nocny Półmaraton Świętojański odbywać się będą 

od dnia 01.03.2009 r. do 02.06.2009 r. do godz.23:59 za pomocą e-maila na formularzu Organizatora (Karta 
Zgłoszeniowa) dostępnym na stronie internetowej www.gosirgdynia.pl oraz www.maratonypolskie.pl. W dniu 
w dniu imprezy tj. 06.06.2009 r. w godz. 10:00 – 20:00 zapisy będą prowadzone w Biurze Zawodów 
mieszczącym się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Bema 33 w Gdyni.   

2. W przypadku V Nocnego Biegu Świętojańskiego zapisy odbywać się będą w dniu zawodów w Biurze 
Zawodów mieszczącym się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Bema 33 w Gdyni w godz. 10:00 – 
20:30 a zgłoszenie jest skuteczne, gdy dotarło w tym dniu do Organizatora. Dostępna będzie również forma 
zgłoszenia od dnia 01.03.2009 r. do 02.06.2009 r. do godz.23:59 za pomocą e-maila na formularzu 
Organizatora (Karta Zgłoszeniowa) dostępnym na stronie internetowej www.gosirgdynia.pl oraz  
www.maratonypolskie.pl . 

3. W przypadku IV Nocnego Maratonu Świętojańskiego i IV Nocnego Półmaratonu Świętojańskiego zgłoszenie 
jest skuteczne, gdy dotarło do Organizatora i uiszczone zostało wpisowe zgodnie z postanowieniami 
rozdziału VI. W przypadku dojścia zgłoszenia i wpływu wpisowego w różnych terminach o skuteczności 
zgłoszenia decyduje termin późniejszy. 

4. Uczestnikom IV Nocnego Maratonu Świętojańskiego i IV Nocnego Półmaratonu Świętojańskiego, którzy swój 
udział w imprezie skutecznie zgłoszą w terminie do 22.05.2009 r. Organizator gwarantuje pełny tzw. pakiet 
przedmaratoński określony w ust.5. Uczestnicy, którzy swój udział zgłoszą później tj. po dniu 22.05.2009  
r. mogą pełnych świadczeń objętych przedmiotowym pakietem ze względów organizacyjnych nie otrzymać. 

5. W skład tzw. pakietu przedmaratońskiego wchodzi : koszulka, bon wejściowy na Pasta – Party, kupon na 
ciepły posiłek regeneracyjny po zakończeniu Biegu.   

 
 
 



 
 
 
VI. WPISOWE  
 
1. Od zawodników startujących w IV Nocnym Maratonie Świętojańskim lub w IV Nocnym Półmaratonie 

Świętojańskim pobiera się wpisowe w wysokościach wskazanych w ust.4. Od uczestników startujących  
w V Nocnym Biegu Świętojańskim wpisowego nie pobiera się. 

2. Wpisowe może zostać w terminie do 05.06.2009 r. wpłacone w siedzibie Organizatora (w kasie w godz. 9:00 
– 15:00) lub na rachunek bankowy Organizatora  (Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 81-538 Gdynia, ul. 
Olimpijska 5/9, nr 58 1440 1026 0000 0000 0145 6598). Na przekazie pocztowym lub przelewie bankowym 
należy podać dane osobowe (imię nazwisko, adres zamieszkania uczestnika) oraz należy koniecznie 
zaznaczyć jako tytuł opłaty : „IV NOCNY MARATON ŚWIĘTOJAŃSKI”. 

3. W dniu 06.06.2009 r. w godz. 10:00 – 20:00 tj. w dniu imprezy wpisowe będzie można wpłacić w Biurze 
Zawodów wyłącznie gotówką. 

4. Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty jego uiszczenia i wynosi : 
1) 30 zł – pod warunkiem, że wpisowe zostanie wpłacone w kasie lub wpłynie na rachunek bankowy 

Organizatora najpóźniej w dniu 22.05.2009 r. do godz. 15:00,  
2) 40 zł – pod warunkiem, że wpisowe zostanie wpłacone w kasie lub wpłynie na rachunek bankowy 

Organizatora najpóźniej w dniu 05.06.2009 r. do godz. 15:00,  
3) 70 zł – w przypadku wpisowego, które zostanie uiszczone w dniu imprezy. 
Organizator podkreśla że w przypadku wpłat na rachunek lub przelewów za datę zapłaty uważa się datę 
uznania rachunku bankowego Organizatora. 

5. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia Biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału             
w  imprezie. W przypadku zdarzeń losowych (takich jak choroba) Organizator może wyrazić zgodę na 
„przepisanie” wpisowego na inną osobę wskazaną przez zainteresowanego na jego pisemny i uzasadniony 
wniosek. Do wniosku musi zostać załączony dowód wcześniejszego uiszczenia  wpisu. 

 
 
VII.   WARUNKI UCZESTNICTWA, WERYFIKACJA I NUMERY STARTOWE  
 
1. W Biegach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy najpóźniej w dniu 06.06.2009 r. ukończyli 18 lat  

(a w przypadku V Nocnego Biegu Świętojańskiego – 16 lat), zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę 
uczestników zgodnie z postanowieniami punku V niniejszego Regulaminu, nie mający przeciwwskazań 
lekarskich. 

2. Do Biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w Biegu lub które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób 
niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w Biegu według 
wzoru ustalonego przez Organizatora.  

3. W celu udziału w Biegu każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia się przed imprezą tj. w dniu imprezy 
w godz. 10:00 – 20:00 w Biurze Zawodów (Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 33, z ważnym dokumentem 
tożsamości ze zdjęciem celem weryfikacji jego zgłoszenia oraz złożenia zaświadczenia lub oświadczenia  
o których mowa w ust.2 i odbioru numeru startowego oraz chipu identyfikacyjnego do elektronicznego 
pomiaru czasu. W przypadku IV Nocnego Maratonu Świętojańskiego oraz IV Nocnego Półmaratonu 
Świętojańskiego konieczne będzie również przedstawienie przez uczestnika dowodu uiszczenia wpisowego.  

4. Podczas każdego Biegu rozgrywanego w ramach imprezy każdy zawodnik musi posiadać numer startowy 
przymocowany do stroju, w którym biegnie na wysokości klatki piersiowej. Zdjęcie lub zasłonienie numeru 
startowego w całości lub w części karane będzie dyskwalifikacją. 

5. Podczas IV Nocnego Maratonu Świętojańskiego oraz IV Nocnego Półmaratonu Świętojańskiego 
rozgrywanego każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki 
chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub 
jego zdjęcie w trakcie Biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa pobierana będzie 
przez reprezentanta Champion Chip kaucja zwrotna w wysokości 50 zł (w gotówce) – kaucja będzie 
zwracana przy zwrotnym oddaniu chipa przez zawodnika reprezentantowi Champion Chip po ukończeniu 
Biegu. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Biegu nie zostaną 
sklasyfikowani.  

6. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 
7. Zawodnik może uczestniczyć tylko w jednym Biegu rozgrywanym w ramach imprezy.  
8. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje data urodzenia. 
9. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą IV Nocny Maraton Świętojański lub IV Nocny Półmaraton Świętojański 

będą mogli skorzystać z ciepłego posiłku regeneracyjnego przygotowanego przez Organizatora.  
 
 
VIII. KLASYFIKACJA 
 
1. We wszystkich Biegach rozgrywanych w ramach imprezy prowadzone będą klasyfikacje :  

1) klasyfikacja generalna mężczyzn,   
2) klasyfikacja generalna kobiet.    

2. W IV Nocnym Maratonie Świętojańskim oraz IV Nocnym Półmaratonie Świętojańskim prowadzona będzie 
także dodatkowa klasyfikacja odrębna dla kobiet i mężczyzn w ramach następujących przedziałów 
wiekowych : 
1)  K/ M – 20  od 18 do 29 lat, 
2)  K/ M – 30   od 30 do 39 lat, 
3)  K/ M – 40  od 40 do 49 lat, 
4)  K/ M – 50   od 50 do 59 lat, 
5)  K/ M – 60   od 60 do 69 lat, 



6)  K/ M – 70   od 70 do 79 lat, 
7)  K/ M – 80   powyżej 80 lat. 

3. W V Nocnym Biegu Świętojańskim prowadzona będzie także dodatkowa klasyfikacja odrębna dla kobiet  
i mężczyzn w ramach następujących przedziałów wiekowych : 
1) K/ M – 16  od 16 do 19 lat, 
2) K/ M – 20  od 20 do 29 lat,  
3) K/ M – 30   od 30 do 39 lat, 
4) K/ M – 40  od 40 do 49 lat, 
5) K/ M – 50   od 50 do 59 lat, 
6) K/ M – 60   od 60 do 69 lat, 
7) K/ M – 70   od 70 do 79 lat, 
8) K/ M – 80   powyżej 80 lat. 

4. Dodatkowo w IV Nocnym Maratonie Świętojańskim przewidziane zostało przeprowadzenie klasyfikacji  
w następujących kategoriach specjalnych : 
1) niepełnosprawni – przy czym za osobę niepełnosprawną uważa się osobę posiadającą orzeczenie  

o niepełnosprawności wydane przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności lub odpowiednie 
zaświadczenie w tym przedmiocie wydane przez ZUS,  

2) najstarsza Gdynianka,  
3) najstarszy Gdynianin, 
4) najlepsza Gdynianka, 
5) najlepszy Gdynianin.  

 
IX. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA 
 
1. Po zakończeniu Biegu - IV Nocny Maraton Świętojański zostaną przyznane i wręczone jego uczestnikom 

następujące nagrody i wyróżnienia :  
1) puchary za zajęcie I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, . 
2) puchary za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn oraz  

w kategoriach specjalnych, 
3) ewentualne nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X miejsca  

w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet w przypadku pozyskania sponsorów. 
2. Po zakończeniu Biegu - IV Nocny Półmaraton Świętojański zostaną przyznane i wręczone jego uczestnikom 

następujące nagrody i wyróżnienia :  
1) puchary za zajęcie I, II, III, miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn,  
2) puchary za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn, 
3) ewentualne nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X miejsca  

w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet, w przypadku pozyskania sponsorów. 
3. Po zakończeniu Biegu – V Nocny Bieg Świętojański zostaną przyznane i wręczone jego uczestnikom 

następujące nagrody i wyróżnienia : 
1) puchary za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet, 
2) puchary za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn,  
3) ewentualne nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X miejsca  

w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet, w przypadku pozyskania sponsorów. 
4) pamiątkowe medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończyli Bieg. Pierwsze 500 osób otrzyma 

medale bezpośrednio po wbiegnięciu na metę, pozostałym osobą w/w medale zostaną przesłane pocztą 
po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu drogą elektroniczną na adres organizatora 
sekretariat@gosirgdynia.pl.   

4. Pamiątkowe medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończyli IV Nocny Maraton oraz IV Nocny 
Półmaraton Świętojański. Pierwsze 500 osób otrzyma medale bezpośrednio po wbiegnięciu na metę, 
pozostałym osobą w/w medale zostaną przesłane pocztą po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu drogą 
elektroniczną na adres organizatora sekretariat@gosirgdynia.pl.   

5. Nagrody i wyróżnienia nie dublują się co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę/wyróżnienie za 
miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej Biegu nie otrzymuje nagrody/wyróżnienia za miejsce zajęte w ramach 
prowadzonej kategorii wiekowej. Zastrzeżenie to nie dotyczy kategorii specjalnych wymienionych  
w postanowieniu punktu VIII ust.4.  

6. Wydanie nagrody nastąpi po warunkiem osobistego pojawienia się zawodnika na ceremonii dekoracji  
i okazania dokumentu tożsamości; z obowiązku osobistego stawienia się na ceremonii powyższego zwalnia 
tylko szczególny wypadek losowy związany ze zdrowiem. 

7. Nagrody rzeczowe będą wydawane bezpośrednio po ceremonii dekoracji w Biurze Zawodów pod warunkiem 
wskazanym w ust.6.  

8. Od nagród rzeczowych, których łączna wartość przekroczy 760 zł (kwota zwolniona od podatku 
dochodowego zgodnie z art.21 ust. pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie 
pobrany podatek zgodnie z art.41 ust.4 tejże ustawy. 

9. Ceremonia nagradzania zwycięzców rozpocznie się 30 minut po wbiegnięciu na metę 10-tego 
zawodnika(czki) w kategorii generalnej mężczyzn i kobiet, natomiast w kategoriach wiekowych i kategoriach 
specjalnych 30 minut po wbiegnięciu 3-go zawodnika(czki) w danej kategorii w każdym z Biegów osobno.  

 
X. NOCLEGI 
 
1. Zawodnik, który skutecznie dokona zgłoszenia swojego udziału w imprezie będzie mógł skorzystać  

z bezpłatnych noclegów (od 06.06.2009 r. od godz.12:00 do 07.06.2009 r. do godz.12:00) w Hali 
Lekkoatletycznej (tartan) GOSiR przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni w granicach wyznaczonego limitu 
organizacyjnego 250 osób. 

2. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. 
3. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów, w tym zakresie zawodnicy muszą sobie zapewnić 

wyposażenie we własnym zakresie. 



4. Organizator nie zajmuje się rezerwacją noclegów w hotelach lub innych podmiotach. Osoby zainteresowane 
rezerwacją miejsc w hotelu lub innymi usługami turystycznymi muszą czynności tych dokonać we własnym 
zakresie. Niezbędne informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej www.gdynia.pl. 

5. Chętni, w ramach możliwości organizacyjnych, mogą skorzystać również z odpłatnych miejsc noclegowych  
w Hotelu Olimp położonym na terenie siedziby Organizatora. Bliższe informacje można uzyskać na stronie 
internetowej www.gosirgdynia.pl lub pod numerem tel. 058 622 43 26. 

 
XI.  INNE POSTANOWIENIA   
 
1. W dniu 06.06.2009 r. w godzinach 16:00 – 19:00 na terenie parkingu przed Urzędem Miasta Gdyni odbędzie 

się Pasta Party dla wszystkich uczestników imprezy - z zastrzeżeniem możliwości ograniczenia wejść przez 
Organizatora do osób posiadających bony wejściowe o których mowa w rozdziale V ust.5 w przypadku dużej 
ilości uczestników. 

2. V Nocny Bieg Świętojański rozgrywany w ramach Imprezy wchodzi w skład cyklu Grand Prix Gdyni  
w Biegach Ulicznych 2009.  

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego głównego zawodów.  
4. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów bezpośrednio po Biegu. 

Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie jako wniesione po terminie.   
5. Informacje dotyczące Biegu można uzyskać pod adresem : GOSIR, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 

058/ 622 11 64, www.gosirgdynia.pl email: sekretariat@gosirgdynia.pl  
6. Wyniki imprezy (Biegów) dostępne będą na stronach: www.gosir.gdynia.pl oraz www.maratonypolskie.pl  

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
www.gosirgdynia.pl  

 
 

 


