
Regulamin 12 Poznań Maraton

I. Cel
Popularyzacja i upowszechnienie biegania  jako najprostszej formy rekreacji.

II. Organizator
Organizatorem Maratonu są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, 61-553 Poznań, 
ul. Chwiałkowskiego 34, tel. +48 (61) 835 79 17, fax. +48 (61) 835 79 20, http://www.marathon.poznan.pl, 
http://www.posir.poznan.pl, e-mail: info@marathon.poznan.pl.
Konto bankowe: ING Bank Śląski Nr 07 1050 1520 1000 0023 5094 9737.
Patronat nad biegiem sprawuje Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.

III. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się w dniu 16 października 2011 roku ulicami miasta Poznania  z metą nad Maltą.
2. Start: na ulicy abpa Antoniego Baraniaka  (ok. 1 km od hangarów kajakowych – szatni maratonu) o godzinie 1000.

Zawodnicy na start muszą się zgłosić od godziny 930 do 940.
Trasa obejmuje 2 pętle.

3. Meta: Malta – Hangary kajakowe.
4. Długość trasy : 42,195 km – trasa posiada atest AIMS, IAAF.
5. Zawodnicy na starcie ustawiają się w/g kolejności:

• zawodnicy posiadający numery startowe od 1 do 50 (strefa wydzielona)

• za nimi pozostali zawodnicy
6. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
7. Pomiar czasu w systemie CHAMPION CHIP – oficjalnym czasem jest czas brutto.

IV. Punkty odżywiania, odświeżania, kontrolne oraz limit czasu

1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co ok. 5 km.
Stoły na punktach odżywczych rozstawione będą w kolejności:

• pierwszy – pojemnik z wodą do gąbek,

• drugi – banany,

• trzeci – woda,

• czwarty – napój izotoniczny.
2. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne w tym w systemie Champion Chip.

Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe  zawodników skracających trasę.
Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

3. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin.
Trasa maratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 1615.
Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 1615 zobowiązani są do przerwania biegu 
i dojechania do mety mikrobusem z napisem "Koniec Maratonu".

4. Dyrektor maratonu może podjąć decyzję o zmianie limitu czasu.
V. Uczestnictwo

1. W 12 Poznań Maraton, prawo startu mają osoby, które do dnia 16 października 2011 roku ukończą 18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w 12 Poznań Maraton muszą zostać zweryfikowani w Biurze Maratonu w dniach 

14-15.10.2011.
Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie karty startowej. Karta zostanie 
przesłana na adres e-mail zaznaczony w zgłoszeniu. Należy ją wydrukować, podpisać zamieszczoną na niej zgodę 
startu na własna odpowiedzialność i zabrać ze sobą w celu weryfikacji. Jeżeli ktoś nie możesz osobiście odebrać 
pakietu startowego, wystarczy że przekaże kartę osobie która odbiera pakiet za niego. Osoby, które nie będą ze 
sobą miały w/w karty startowej  muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.

3. Szatnie będą znajdowały się w pobliżu mety maratonu (hangary kajakowe).
Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki z numerami startowymi do godziny 930.
Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem  numeru startowego.
Zagubienie numeru startowego przez zawodnika  zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka 
przez inną osobę.
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Organizator zaleca oddawanie do depozytu rzeczy osobistych zawodników nocujących w Hali POSiR. Za rzeczy 
nie oddane do szatni organizator nie odpowiada.

4. Uczestników Maratonu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
VI. Badania lekarskie

1. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na liście osób 
wyrażających zgodę na udział w Maratonie na własną odpowiedzialność. Osoba odbierająca numer startowy 
w imieniu innej osoby musi posiadać podpisane przez tę osobę oświadczenie startu na własną odpowiedzialność 
(druk do pobrania na http://marathon.poznan.pl/maraton/wskazowki-dla-biegaczy/zgloszenia-i-platnosci).

2. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest 
ostateczna.

VII. Klasyfikacje

W 12 Poznań Maraton będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
1. Generalna – kobiet, mężczyzn.
2. Wiekowa kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39,  40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat.
3. Najlepszy poznaniak i poznanianka.
4. Najstarsza uczestniczka kończąca maraton.
5. Najstarszy uczestnik kończący maraton.

Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie http://marathon.poznan.pl/wyniki, w terminie do 30 dni po 
uzyskaniu protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

VIII. Zgłoszenia

1. Biuro Maratonu mieści się w Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji, 61-553 Poznań, 
ul. Chwiałkowskiego 34, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600, tel. +48 (61) 835 79 17, 
fax. +48 (61) 835 79 20, e-mail: info@marathon.poznan.pl.
Konto bankowe: ING Bank Śląski Nr 07 1050 1520 1000 0023 5094 9737.
Biuro pod tym adresem jest czynne do 13.10.2011.
Od dnia 14.10. do 15.10.2011 Biuro będzie mieściło się w Hali Arena ul. Wyspiańskiego 33, 60-751 Poznań, 
tel. (61) 866 60 31, fax. (61) 866 61 47.

2. Termin zgłoszeń upływa 09.10.2011.
3. Prawo bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 09.10.2011 mają:

• zawodnicy, którzy ukończyli 11 maratonów w Poznaniu – „Poznań Maraton”;

• osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Dyrektora Maratonu.
4. Prawo do 50% zniżki od opłaty za pakiet startowy mają:

• zawodnicy i zawodniczki, którzy mają 60 i więcej lat.
5. Organizator ustala limit zawodników na 6 000 osób.
6. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Organizacyjnym na kartach zgłoszenia Poznań Maraton (dopuszczalne są 

kopie kserograficzne) oraz przez formularz zgłoszeniowy na stronie http://marathon.poznan.pl/zgloszenia.
7. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływu na konto 

organizatora opłaty za pakiet startowy w kwocie 80 zł. 
8. Osobom deklarującym bieg z żółtym chipem opłata za pakiet startowy zostaje umniejszona o 5 zł. 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 maratonu.
Uwaga:

• po 9 października 2011 zgłoszenia nie będą przyjmowane,

• opłata za pakiet startowy powinna znaleźć się na koncie organizatora do 12 października 2011.
9. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego /przelewu bankowego – 

wpisowego z winy poczty / banku.
10. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie numerów startowych, upominków oraz materiałów maratońskich będą 

odbywały się w Biurze Organizacyjnym – Hala Arena ul. Wyspiańskiego 33 w godzinach:

• 14.10.2011 w godzinach 1000 – 2100  (piątek)
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• 15.10.2011 w godzinach 0900 – 2100  (sobota)
W dniu maratonu (niedziela) Biuro będzie nieczynne.
Chipy są jednorazowe i nie podlegają zwrotowi – opłata za pomiar czasu wliczona w opłatę za pakiet startowy.

IX. Nagrody

1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III), mężczyzn (miejsca I-III), otrzymują puchary. 
2. Zwycięzcy  w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują za I  miejsce puchar, a za I, II 

i III miejsce nagrody rzeczowe.
3. Zwycięzcy w kategorii najlepszy poznaniak (I miejsce), najlepsza poznanianka (I miejsce), najstarsza uczestniczka 

kończąca maraton, najstarszy uczestnika kończący maraton (I miejsce) otrzymują puchary.
4. Nagrody pieniężne:

• w kategorii generalnej mężczyzn
1   miejsce – 10 000 zł
2   miejsce – 7 000 zł
3   miejsce – 5 000 zł
4   miejsce – 3 000 zł
5   miejsce – 2 500 zł
6   miejsce – 2 000 zł
7   miejsce – 1 500 zł
8   miejsce – 1 000 zł
9   miejsce – 500 zł
10 miejsce  – 500 zł

• w kategorii generalnej kobiet
1   miejsce – 10 000 zł
2   miejsce – 7 000 zł
3   miejsce – 5 000 zł
4   miejsce – 3 000 zł
5   miejsce – 2 500 zł
6   miejsce – 2 000 zł
7   miejsce – 1 500 zł
8   miejsce – 1 000 zł
9   miejsce – 500 zł
10 miejsce  – 500 zł

• bonusy – za pobicie rekordu trasy:
mężczyzna – 10 000 zł (poniżej 02:13:45)
kobieta – 10 000 zł (poniżej 02:35:28)

5. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-X) i generalnej mężczyzn (miejsca I-X) przysługują 
zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.

6. Nagrody w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przysługują osobom klasyfikowanym w/g czasu netto. 
7. Zwycięzca maratonu z czasem poniżej 2:12:00 otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 25 000 zł. 
8. Wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończą maraton i którzy odpowiedzą na pytanie konkursowe, zostanie 

rozlosowany  samochód osobowy. W przypadku braku sponsora na samochód osobowy w zamian zostanie 
rozlosowana nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł.

9.  Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 6 godzin otrzymają medal.
10. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na 

wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) po uzyskaniu protokołu 
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

12. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres 
organizatora, niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od 
daty zakończenia imprezy. Druk do pobrania na stronie http://marathon.poznan.pl/maraton/nagrody. 

X. Kontrola antydopingowa

1. Kontroli antydopingowej zostaną poddani zdobywcy I,II,III miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn.
2. Wśród zdobywców od IV do X miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn zostaną wylosowane 2 osoby, 

które zostaną poddane kontroli antydopingowej.
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XI. Noclegi

1. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi  z 15.10./16.10.2011 w Hali Sportowej ul. Chwiałkowskiego 34 
wszystkim chętnym zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację na karcie zgłoszenia. Organizator nie zapewnia 
materacy i śpiworów.

2. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg w dniu 15.10.2011 za okazaniem numeru startowego.
XII. Żywienie

1. W dniu 15.10.2011 w godzinach 1400 – 2000 odbędzie się Pasta Party, Hala Arena ul. Wyspiańskiego 33.
Dla uczestników maratonu opłata za pasta party wynosi 2 zł i nie jest wliczona w opłatę za pakiet startowy.

2. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają posiłek i napoje (mapka z namiotem gdzie jest posiłek po 
biegu).

XIII. Finansowanie

1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub 
organizacje delegujące.

2. W ramach wpisowego uczestnik nabywa startowy pakiet maratoński:

• numer startowy + agrafki,

• numer na worek do szatni,

• gąbkę,

• worek na odzież do szatni – przechowalni,

• napoje na trasie i mecie,

• pamiątkową bawełnianą koszulkę (T-Shirt).
XIV. Postanowienia końcowe

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu. Wszyscy uczestnicy Maratonu mogą 
skorzystać z masaży wykonywanych przez studentów AWF w Poznaniu.

2. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.
3.  Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Maratonu  na e-mail info@marathon.poznan.pl. Protesty 

rozstrzyga Dyrektor Maratonu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.
4. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na 

piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości 

kostki (sznurowadło buta). Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Poznań Maraton.

Poznań, 2011 rok    Dyrektor Maratonu
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