
 

REGULAMIN XXXIII MI ĘDZYNARODOWEGO MARATONU ŚWINOUJŚCIE- WOLGAST  ORAZ 

XXII  PÓŁMARATONU 

1. Organizator 
Organizatorem Międzynarodowego Maratonu Świnoujście - Wolgast i Półmaratonu po stronie 
polskiej  jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz” w Świnoujściu. Biuro zawodów znajduje                     
się w budynku OSiR „Wyspiarz” przy ul. Matejki 22. Biuro czynne 31.08.2012r. w godzinach                     
od 800 do 2130 oraz 01.09.2012r. w godzinach od 615 do 900. 
 
 

2. Termin i miejsce 
MARATON 
-   01.09.2012r. 
-  start Maratonu Świnoujście – Wolgast o godzinie 10:30 na promenadzie, w rejonie  Pływalni 
Miejskiej (ul. Żeromskiego 62) 
- limit czasu Maratonu: 5h 
- kontrola czasu na 21,8 km – limit czasu: 2h 20 min. i na 30 km – limit czasu: 3h 30 min. 
- trasa biegu prowadzi przez 30 km w bezpośrednim kontakcie z morzem (promenada) oraz 12 km 
nawierzchnia utwardzoną, posiada atest Związku LA. Niemiec 
 
PÓŁMARATON 
- strat Półmaratonu o godzinie 10:30 ze stadionu w Wolgaście 
- autokar z uczestnikami Półmaratonu odjeżdża 01.09.12r. o godzinie 7:30, zbiórka 7:20                                        
biura zawodów  tj. ul. Matejki 22 ( przy Stadionie Miejskim) 
- limit czasu Półmaratonu: 2h 20 min. 
- kontrola czasu 9 km – limit czasu: 1h 
 

3. Zgłoszenia 

Pisemne, elektroniczne lub telefoniczne  zgłoszenia należy przesyłać do dnia  
20 sierpnia 2012r. na adres OSiR „Wyspiarz” 72-600 Świnoujście, ul. Matejki 22 
Tel./fax 0913213781,  e-mail: osir@uznam.net.pl, lub poprzez formularz                                                                           
na stronie internetowej Ośrodka. 
 
Zgłoszenie powinno zawierać  imię i nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia, serię                       
i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, rezerwację noclegu oraz dodatkowo można 
wpisać przynależność klubową. 

Po 20 sierpnia 2012r. nie ma możliwości dokonania zgłoszenia. 
 
Odbiór numerów startowych do Maratonu dnia 31.08.2012r. od 7:00 do 22:00 - ul. Matejki 22 
(biuro Maratonu) i 01.09.2012r. od 6:00 do 8:30 - ul. Matejki 22 (biuro Maratonu), a następnie od 
9:30 - w budynku pływalni przy ul. Żeromskiego 62.Odbiór numerów startowych do Półmaratonu 
na stadionie w Wolgaście dnia 01.09.12r.  
 

4. Wpisowe 
 



 

· Maraton - 30,- zł 
· Półmaraton - 20,- zł 
 
Wpłaty na konto OSiR „Wyspiarz”: PEKAO SA I o/Świnoujście 
nr 07 1240 3914 1111 0000 3087 6345 lub gotówką w kasie Ośrodka do dnia 27.08.2012. 
 
Po tym terminie wpisowe wynosi: 
· Maraton - 40,- zł 
· Półmaraton - 30,- zł 

Osoby zwolnione z opłaty startowej  to: 
- osoby niepełnosprawne, 
- mieszkańcy Świnoujścia, 
- osoby powyżej 60 roku życia. 
 
Opłata startowa gwarantuje otrzymanie : 
- numeru startowego (+agrafki),  
- bezpłatnego noclegu, 
- koszulki okolicznościowej, 
- medalu po ukończeniu biegu, 
- wody, kawy, herbaty przed startem oraz na trasie. 

 

5. Dożywianie 
 

 MARATON  

 
· 6,3 km – Ahlbeck – woda, 
· 10,3 km – Bansin – woda, herbata, czekolada, banany, 
· 14,3 km - Zeltplatz Bansin - woda, herbata, czekolada, banany, 
· 19,0 km – Ückeritz - woda, herbata, czekolada, banany, 

· 21,8 km – Kölpinsee- woda, herbata, czekolada, banany, 
· 24,9 km – Koserow - woda, herbata, czekolada, banany, 
· 30,4 km – Zinnowitz - woda, herbata, czekolada, banany, 
· 35,5 km - Bannemin, - woda, herbata, czekolada, banany, 
· 39,5· 39,5 km – Mahlzow - woda, herbata, czekolada, banany, 

-  na stadionie – woda. 

PÓŁMARATON 

 · 6,4 - Neeberg - woda, 
· 13,2 – Ziemitz -woda, herbata, czekolada, banany, 
· 16,00 – Sauzin - woda, herbata, czekolada, banany, 
· 18,8 – Mahlzow - woda, herbata, czekolada, banany. 



 

 

6. Klasyfikacja 
 
· W kategorii OPEN oraz w obrębie poszczególnych klas wiekowych: 
- M75: rocznik 1937 i starsi, 
- M70 / K70: rocznik 1938 - 1942 
- M65 / K65: rocznik 1943 - 1947 
- M60 / K60: rocznik 1948 - 1952 
- M55 / K55: rocznik 1953 - 1957 
- M50 / K50: rocznik 1958 - 1962 
- M45 / K45: rocznik 1963 - 1967 
- M40 / K40: rocznik 1968 - 1972 
- M35 / K35: rocznik 1973 - 1977 
- M30 / K30: rocznik 1978 - 1982 
- M25 / K25: rocznik 1983 - 1987 
- M18 / K18: rocznik 1994 i starsi (ukończone 18 lat) 

 

7.   Nagrody ; 
 
w kategorii OPEN: 
 
Maraton:  I miejsce - 375 €,   II miejsce - 250 €,   III miejsce - 150 € 
Półmaraton:  I miejsce - 125 €,   II miejsce - 75 €,   III miejsce - 50 € 
 
W poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w 
Maratonie oraz za pierwsze miejsce w Półmaratonie. 
 
Dodatkowa nagroda za rekord trasy Maratonu - 250 €,  Półmaratonu - 125 €. 

 

6. Noclegi 
 
Organizator zabezpiecza na koszt własny noclegi na Kempigu „Relax” przy                                      
ul. Słowackiego 1. Rezerwacji noclegów należy dokonać do 20 sierpnia 2012 r.  Bezpłatny nocleg 
obejmuje z 31 sierpnia na 01 września, wyłącznie dla zgłoszonych uczestników. Meldować można 
się od godziny 13:00 - 31 sierpnia 2012r. Na wyposażeniu domków kempingowych jest czysta 
pościel, brak jest ręczników. 

Dodatkowe noclegi ; 
Dla uczestników: 
- nocleg 30.08.12/31.08.12 – 55,00 zł, 
- nocleg od 01.09.12 – 35,00 zł 
 

Dla osób towarzyszących:  



 

- nocleg 30.08.12/31.08.12 i 31.08.12/01.09.12  – 55,00 zł, 
- nocleg od 01.09.12 – 35,00 zł 

 
Opłata uzdrowiskowa: 4,00 zł za 1 dobę. 
Wysokość opłaty uzdrowiskowej reguluje uchwała Rady Miasta Świnoujście na bieżący rok. 

  
 

9.  Postanowienia końcowe 

- Warunkiem uczestnictwa w Maratonie jest posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego, 
ukończone 18 lat i aktualne badania lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające branie 
udziału w biegu. 

- Wyniki zamieszczone zostaną na stronie www.maratonuznamski.pl  

- Każdy uczestnik na podstawie talonu, który otrzyma przy odbiorze numeru startowego dostaje ciepły 
posiłek i  napój. 

- Każdy uczestnik po biegu będzie mógł skorzystać z prysznica, który będzie zlokalizowany w budynku 
technicznym na stadionie w Wolgaście (meta). 

- Na stronie www.maratonuznamski.pl ukażą się zdjęcia z przebiegu imprezy. 

- Przed startem będzie można skorzystać z toalety znajdującej się w holu Pływalni Miejskiej. 

- Autokary, które będą zabierać uczestników z Wolgastu do Świnoujścia będą odjeżdżać o godzinie 
14:30, 15:30, 16:30.   

- Uczestnicy zgłoszeni do biegów zgodnie z regulaminem są ubezpieczeni przez organizatora.  

- Każdy uczestnik Maratonu  przy odbiorze numeru startowego otrzyma zawieszkę z numerem, który 
należy przyczepić do bagażu. Plecaki oraz torby należy pozostawić w miejscu wyznaczonym w budynku 
na Pływalni Miejskiej, które zostaną przewiezione na metę w Wolgaście i  będą do odbioru w budynku 
przy stadionie. 

- Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w bagażu. 

- Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom. 


