
 

I SAMSUNG  półmaraton 
pod patronatem Starosty Szamotulskiego 

Regulamin 

(UWAGA! Ostatnia zmiana regulaminu z dnia 18.10.2011r.) 

 

I. Organizator: 

1. Organizatorem I Samsung półmaraton jest: 

Stowarzyszenie Biegów Ziemi Szamotulskiej  

ul. Mickiewicza 9, 64-500 Szamotuły 

www.samsunghalfmarathon.com 

e-mail: szamotuly@samsunghalfmarathon.com  

2. Patronat honorowy -  Starosta Szamotulski Paweł Kowzan 

3. Sponsor strategiczny – Samsung Electronics Poland Manufacturing 

 

II.  Cel: 

1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport. 

2. Sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju. 

3. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych. 

4. Promocja powiatu szamotulskiego w kraju i poza granicami. 

5. Popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku wśród mieszkaoców powiatu. 

6. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play. 

7. Przypomnienie tradycyjnych idei olimpijskich. 

 
III. Termin i miejsce : 

1. Termin: 23 października 2011 r. o godz. 11.00 

2. Długośd trasy: 21 097 km - trasa posiada atest PZLA 

3. Trasa wiedzie ulicami według oznaczeo na mapie   – start na ul. Szczuczyoskiej przy Zespole 

Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica dalej ulicami miasta Szamotuły do miejscowości Gaj Mały, 

Pęckowo i Dobrogostowo, następnie powrót do miasta Szamotuły z metą na ul. 

Szczuczyoskiej przy Placu Sienkiewicza. 

4. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym (mapka z trasą biegu stanowi 

załącznik do regulaminu).  

5. Trasa tworzy pętlę zamkniętą z oznaczeniami co jeden kilometr.   

6. Na trasie znajdowad się będą  punkty żywieniowe - woda i napoje izotoniczne  na 5, 10 i 15 

km. 

7. Pomiar czasu chipami aktywnymi zakładanymi paskiem neoprenowym na nogę i zwracanym 

przez zawodników na mecie. Pomiaru czasu dokonuje firma DATA SPORT. 

 
IV.  Imprezy towarzyszące 
1. „Bieg Rodzinny” – otwarty bieg na dystansie 1160 m (szczegóły w Regulaminie  Biegu 

Rodzinnego) 
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2. Nordic Walking – marsz na dystansie 5 km  (szczegóły w Regulaminie  Nordic Walking)  

3. Konkursy i zabawy dla rodzin – festyn rodzinny.    

 

V. Limit czasu 

1. Dla zawodników biegnących półmaraton obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.  

2.  Zawodnicy, którzy po upływie limitu czasu tj. do godz. 14.00 nie ukooczą biegu, zobowiązani 

są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechad do mety busem z napisem „Koniec 

biegu”. 

 
VI. Biuro półmaratonu 
1. Biuro półmaratonu  mieści się w siedzibie Muzeum Zamek Górków w Szamotułach 

ul. Wroniecka 30 

tel. 694 604 629; e-mail: szamotuly@samsunghalfmarathon.com 

2. Biuro Zawodów  mieści się w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica  w Szamotułach 

ul. Szczuczyoska 3 

3. Biuro Zawodów  czynne jest  w dniach: 

- 22 października (sobota) w godz. 16:00 – 20:00, 

- 23 października  (niedziela) w godz. 7.00 – 10.00 

4. Wydawanie numerów startowych i pakietów w godzinach otwarcia Biura Zawodów 

począwszy od  dnia 22 października 2011r.  

 

VII. Program zawodów 
 
Sobota, 22 października 2011 
 
16:00 – 20:00 – wydawanie numerów startowych,  Biuro Zawodów,  Zespół Szkół  nr 2 
im. Stanisława Staszica w Szamotułach ul. Szczuczyoska 3 (przy skrzyżowaniu z 
 ul. Zamkową) 
19:00 – Pasta Party; Zespół Szkół  nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach  - stołówka 
 
Niedziela,  23 października 2011 
07:00 – 10:00 – wydawanie numerów startowych,  

Biuro Zawodów,  Zespół Szkół  nr 2 im. Stanisława Staszica w 
Szamotułach ul. Szczuczyoska 3 (przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową) 

9:45 –  ceremonia otwarcia imprezy – Scena przy  Muzeum Zamek Górków 
10:00 -        rozgrzewka i przemarsz spod Zamku Orkiestry i Mażoretek na linię 

startu 
10:30 –  start „I Biegu Górków” na dystansie 1000 m – bieg ViP-ów  
10:55 –  start zawodników niepełnosprawnych na wózkach handbike 
11:00 –  start biegu głównego  
11:05 -  start „Nordic Walking” na dystansie 5 km – start z linii startu 

11.15 – start „Biegu rodzinnego” na dystansie  1160 m -  start biegu z linii 

mety półmaratonu 



 
12:00 – 15:00 -  imprezy towarzyszące (konkursy i zabawy rodzinne na terenie 

Muzeum  Zamek Górków) 

13:30 –   oficjalne otwarcie „IX Salonu Hubertowskiego” 

14:00 –   zamknięcie linii mety 

14:00 – 16:00 -  wręczanie nagród na scenie głównej przy Muzeum Zamek Górków 

 

VIII. Uczestnictwo 
1. W I Samsung  Półmaraton udział mogą wziąd osoby, które do dnia 23 października 2011r. 

ukooczą 18 lat.   

2. Wszyscy zawodnicy startujący w I Samsung Półmaraton muszą zostad zweryfikowani w Biurze 

Zawodów na podstawie dowodu osobistego oraz przedstawienia dowodu wniesienia opłaty. 

3. Weryfikacji podlegają również uczestnicy imprez towarzyszących, podczas której pobierają 

numery startowe. Patrz regulamin „Biegu Rodzinnego” i  „Nordic Walking”. 

4. W Biurze Zawodów zawodnicy biorący udział w półmaratonie otrzymują pakiet startowy. 

Pakiet startowy zawiera: regulamin, numer startowy, agrafki, chip, talon na Pasta Party, 

pamiątkowy worek, dzienniczek treningowy, materiały promocyjne.  

5. Na mecie każdy z zawodników otrzymuje pamiątkowy medal i koszulkę. 

6. Każdy uczestnik biegu musi podpisad oświadczenie o braku przeciwwskazao zdrowotnych do 

udziału w biegu podczas wydawania numeru startowego. 

7. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialnośd. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania  bez względu na 

warunki atmosferyczne. 

 

IX. Zgłoszenia i opłaty  
1. Zgłoszenia do I Samsung Półmaraton   przyjmowane będą do dnia 19 października 2011 

poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie biegu pod adresem 
www.samsunghalfmarathon.com i maratonypolskie.pl 

2. Dla osób po zamknięciu listy startowej organizator nie zapewnia pakietów startowych. 
3. Każdy uczestnik I Samsung Półmaraton ponosi koszty opłaty startowej wynoszącej:   

do  7 października  2011 r. - 45 zł; 
po terminie, nie później niż do 19 października 2011 r. – 65 zł  

4. Uczestnicy niepełnosprawni startujący na wózkach / handbike ponoszą koszty opłaty 
startowej wynoszącej: 
nie później niż do 19 października 2011r. – 45 zł   

5. Opłaty należy wpłacad na konto bankowe 

Stowarzyszenie Biegów Ziemi Szamotulskiej 
Bank Spółdzielczy Duszniki  nr: 46 9072 0002 2004 0406 1148 0001 
z dopiskiem „I Samsung Półmaraton”  + dane uczestnika 

6. Dowodem wniesienia opłaty jest pojawienie się odpowiedniej informacji na liście startowej 
przy nazwisku danego zawodnika.  

7. Osoby, które dokonają wpłaty startowej po 17 października 2011r.proszone są o przedłożenie 
w Biurze Zawodów potwierdzenia przelewu, w razie braku potwierdzenia zapłaty wpisowego 
zawodnik będzie musiał uiścid opłatę po raz drugi. 

http://www.samsunghalfmarathon.com/


 
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z 

regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych dla potrzeb półmaratonu. 
 

X. Szatnia i przechowalnia 
1. Szatnie i przechowalnie (depozyt ubraniowy) znajdowad się będą w Zespole Szkół nr 2 im. 

Stanisława Staszica w Szamotułach przy ul. Szczuczyoskiej 3. 
2. Organizator umożliwia również możliwośd skorzystania z natrysków, oddzielnie dla kobiet i 

mężczyzn. 
 

XI. Klasyfikacja 
1. Podczas I Samsung Półmaraton prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

 klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

 klasyfikacja generalna zawodników niepełnosprawnych startujących na wózkach / handbike 

 klasyfikacje wiekowe w podziale na:  

 kobiety: 
- 18-29 lat  (1993 – 1982) – K- 20  
- 30-39 lat  (1981 – 1972) – K - 30 
- 40-49 lat  (1971 – 1962) – K - 40 
- 50-59 lat  (1961 – 1952) – K – 50  
- powyżej 60 roku życia (1951 i powyżej)  - K – 60 + 

mężczyźni : 
- 18-29 lat  (1993 – 1982) – M - 20 
- 30-39 lat  (1981 – 1972) – M - 30 
- 40-49 lat  (1971 – 1962) – M  - 40 
- 50-59 lat  (1961 – 1952) – M – 50  
- powyżej 60 roku życia (1951 i powyżej)  - M – 60 + 

2. Ponadto nagrodę otrzyma najszybszy mieszkaniec Powiatu Szamotulskiego. 
 

XII. Nagrody 
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukooczą I Samsung Półmaraton w wyznaczonym limicie czasu 

otrzymują na mecie pamiątkowy medal i pamiątkową koszulkę. 
2. Zdobywcy miejsc I-V w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn  otrzymują puchary i nagrody 

rzeczowe : 
a) w kategorii mężczyzn:  

1 miejsce – Samsung LED TV 37” UE 37 D5000 
2 miejsce – Samsung Laptop RS540 NP-R540-JA06PL 
3 miejsce – Samsung Galaxy Tablet P1010 WiFi 
4 miejsce – Samsung Aparat fotograficzny DIGMAX ES75 
5 miejsce – Samsung Aparat fotograficzny DIGIMAX ES75  

b) w kategorii kobiet:  
1 miejsce – Samsung LED TV 37” UE 37 D5000 
2 miejsce – Samsung Laptop RS540 NP-R540-JA06PL 
3 miejsce – Samsung Galaxy Tablet P1010 WiFi 
4 miejsce – Samsung Aparat fotograficzny DIGMAX ES75 
5 miejsce – Samsung Aparat fotograficzny DIGIMAX ES75  



 
3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej zawodników  niepełnosprawnych startujących 

na wózkach / handbike otrzymują puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę 
Samsung. 

4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują puchary i nagrody pieniężne w 
wysokości:  
       1 miejsce – 300 PLN 
       2 miejsce – 200 PLN 
       3 miejsce – 100 PLN 

5. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w 
kategoriach wiekowych.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród dla zwycięzców 
klasyfikacji generalnej oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji. 

7. Dla najszybszego biegacza z terenu Powiatu Szamotulskiego przewidziana jest nagroda 
rzeczowa - Samsung LED TV 32” UE 32 D5000 

8. Dodatkowe upominki. Organizatorzy przewidują rozlosowanie wśród uczestników,  
którzy ukooczą półmaraton dodatkowe nagrody rzeczowe:  

       - pięd pralek Samsung WF0500NXW produkowanych w fabryce we Wronkach 
       - inne nagrody fundowane przez sponsora  

 
XIII. Noclegi dla zawodników 
1. Organizator bezpłatnie, w noc przed biegiem, zapewnia miejsca noclegowe w Zespole Szkół 

nr 2, im. Stanisława Staszica w Szamotułach,   bez zabezpieczenia materaców, śpiworów i 
innego sprzętu.  

2. Zawodnicy zainteresowani bezpłatnym  noclegiem   proszeni są o pisemne zgłoszenie na 
adres e-mail: szamotuly@samsunghalfmarathon.com 

3. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu w miejscu noclegu. Osoby, które nie 
podporządkują się temu zakazowi zostaną usunięte z hali. 

4. Dodatkowo organizator proponuje noclegi w  Szkolnym  Schronisku Młodzieżowym w 
Szamotułach, ul. Obornicka 12, 64-500 Szamotuły, tel./fax. 61 29 32 089  
http://bursa-schronisko.pl  na hasło „Samsung Półmaraton” w cenie 21 zł /doba od osoby. 
 

XIV. Postanowienia koocowe 
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mied numery startowe przymocowane z przodu 

koszulki. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego. 
2. Protesty i uwagi dotyczące biegu należy składad w formie pisemnej w dniu biegu w Biurze 

Zawodów do godz. 16:00. Protest będą rozpatrywane do 2 h od otrzymania. 
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu. 
4. Organizator zapewnia toalety na starcie i mecie biegu. 
5.  Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 
6. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe. 
7. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mied przymocowany chip do nogi. 
8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

Szamotuły 2011 r.              Dyrektor Półmaratonu   

Joanna Lesicka 
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