
Najczęściej zadawane pytania związane z uczestnictwem 49. Biegu Westerplatte 
 

1. Czy udział w 49. Biegu Westerplatte jest płatny? 
Organizator biegu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku nie pobiera żadnej 
opłaty od zawodników za start w zawodach. 

2. Gdzie mogę zapisać się do 49. Biegu Westerplatte? 

• Informacja o zapisach internetowych do biegu dostępna jest na stronie internetowej: 
mosir.gda.pl oraz w serwisie patronackim maratonypolskie.pl 

• Zapisać można się również w dniu 2 września 2011 w godzinach 12:00-20.00 przy 
ul. Traugutta 29  

• W dniu biegu 3 września od godziny 7.00 w biurze zawodów na długim Targu przy 
Zielonej Bramie. 

3. Czy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal? 
Tak, pierwsze 1000 osób otrzyma pamiątkowy medal, w przypadku większej ilości 
uczestników, medale zostaną  dosłane na wskazany przez zawodnika adres. 

4. Jakie są nagrody dla uczestników 48. Biegu Westerplatte? 
Organizator zawodów Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przewidział następujące nagrody 
dla uczestników: 
W biegu głównym w kategorii Kobiet i Mężczyzn za zajęcie: 
I miejsca- 1300 pln 
II miejsce- 800 pln 
III miejsce- 500 pln 
W pozostałych kategoriach Kobiet i Mężczyzn za zajęcie: 
I miejsca 400 pln 
II miejsca 200 pln 
III miejsca 100 pln 
Współorganizator zawodów Radio Gdańsk przewidział nagrody rzeczowe dla uczestników  
w kategoriach młodzieżowych Dziewcząt i Chłopców za zajęcie pierwszych pięć miejsc. 
Ponadto wśród wszystkich osób, które ukończą bieg rozlosowane zostaną atrakcyjne 
nagrody. 

5. W jaki sposób mogę dotrzeć na miejsce Startu 49. Biegu Westerplatte? 
Dla zawodników będą podstawione autobusy, które za darmo przewiozą wszystkich 
uczestników Biegu. Autobusy będą czekały na zawodników od godz. 8.00 przy 
parkingu na rogu Stągiewnej i Chmielnej. 

6. W jaki sposób mierzony jest czas zawodników? 
Każdy zawodnik zobowiązany jest do pobrania chipa, który będzie rejestrować czas 
zawodnika. Zawodnik bez chipa nie będzie klasyfikowany.  

7. Czy dla zawodników będzie dostępna woda? 
Tak. Dla zawodników będą dwa punkty z wodą. Pierwszy będzie rozłożony w 
połowie trasy - na 5 kilometrze, drugi na linii mety. 

8. Czy MOSiR w Gdańsku zapewnia nocleg dla zawodników 49. Biegu 
Westerplatte? 

Nie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zapewnia noclegów zawodnikom 49. Biegu 
Westerplatte. 

9. Czy będą oznaczone kilometry na trasie biegu? 
Tak, trasa wyścigu będzie oznaczona, co jeden kilometr. 

10. Czy jest możliwość zdeponowana rzeczy? 
Tak, wszystkie rzeczy będzie można zdeponować na starcie w namiocie z napisem 
DEPOZYT. Odbiór rzeczy nastąpi na linii mety. 

11. Czy będzie i gdzie przebieralnia dla zawodników? 
Tak, przebieralnie będą rozstawione na Starcie i na Mecie wyścigu, pod namiotem 
oznaczonym PRZEBIERALNIA. 


