
1 

 

 

 

 

 

 

 

I BIEG TURYSTYKI PRZYGODOWEJ 
 

 

 

Akademia Wychowania Fizycznego  

im. Bronisława Czecha w Krakowie  

pod honorowym patronatem  

Pana Rektora 

prof. dr hab. Andrzeja Klimka 



2 

 

 

 

Ojcowski Park Narodowy – 11 maja 2012 

 

 
 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE   

1. Informacje ogólne: 

Koniczynka Trail Marathon to zawody rozgrywane w formule biegu o charakterze górskim. 

„Koniczynka” nie jest jednak tradycyjnie rozumianym biegiem o wygraną. To bieg w pierwszej kolejności 

towarzyski, zaś jego trasa jest na tyle wymagająca, że zwycięzcą będzie bez wątpienia każdy, kto ją 

ukończy. Jednak, ponieważ odwołujemy się również do sportowych tradycji Akademii Wychowania 

Fizycznego oraz do idei bezinteresownej rywalizacji, po biegu zostaną wyłonieni  

i uhonorowani najlepsi zawodnicy. Pomimo tego nie przewidujemy nagród rzeczowych, ani tym bardziej 

pieniężnych. Nie chcemy za bieganie płacić, ani też na bieganiu zarabiać. To trudne organizacyjne 

wyzwanie. Biegniemy dla radości płynącej z biegania oraz dla satysfakcji   

z ukończenia tak trudnego maratonu.  

Koniczynka jest biegiem otwartym dla każdego i całkowicie bezpłatnym. 

 

2. Cele:  

• Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją            

i turystyką; 

• Promocja, uatrakcyjnienie i rozwój dyscyplin biegowych w Krakowie i jego okolicy; 

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, bez względu na 

umiejętności, wiek, płeć czy narodowość; 
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• Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej, promowanie 

zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Krakowa, a zwłaszcza wśród młodzieży i 

studentów; 

• Promocja walorów krajoznawczych Ojcowskiego Parku Narodowego, kształtowanie świadomości i 

postaw proekologicznych (organizacja i uczestnictwo w pełnym poszanowaniu dla przyrody); 

• Promocja Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz nowej 

specjalności: Turystyka Przygodowa; 

• Zapisanie na stałe imprezy w kalendarzu uczelnianym i budowa nowej tradycji. 

 

II. ORGANIZATORZY   

1. Organizator:  

Studenci II SUM Turystyki i Rekreacji – Specjalności Turystyka Przygodowa  

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie  

Adres:    Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków 

e-mail:   przygodana102@gmail.com 

Strona internetowa: www.awf.krakow.pl/ 
 

2. Strona internetowa:  

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.facebook.com/KoniczynkaTrailMarathon 

Znajdziecie nas również na:           www.maratonypolskie.pl 

 

3. Kontakt: 

W sprawach związanych z udziałem w Koniczynka Trail Marathon można pisać na adres: 

E-mail: ew.ka87@vp.pl 

koniczynka.trail.marathon@gmail.com 

Tel.:  505 235 337  

 

III. PATRONI I PARTNERZY:  

1. Patronat Honorowy 

Nad Biegiem Patronat Honorowy objął:  

• Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie prof. dr hab. 

Andrzej Klimek 

 

2. Patronat medialny:  

• Góry – Górski Magazyn Sportowy 
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3. Współpraca:  

• Ojcowski Park Narodowy 

• Bar „Saspówka”, Ojców 

• LAKEMAN: Bartosz Frant & Bartosz Pietrzycki 

• Palowski – Projekty Graficzne 

• Trail.pl 

 

4. Sponsor: 

• Drukarnia Grafipack, Myślenice 

• EDEN The Water & Coffee Company 

• Falk&Ross Group Polska 

• Janmar Sport 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE: 

Ojców – Ojcowski Park Narodowy,  

„Bar Sąspówka”, Ojców 35, 32-047 Ojców, tel: (12) 389 14 05 

11 maja 2012 r. (piątek), 

Startu biegu: godz. 9:00 - maksymalny przewidziany czas biegu: 6 godzin 30 minut 

 

Program Imprezy 

7:30 otwarcie Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych, sprawy formalne) 

8:45 zamknięcie Biura Zawodów 

9:00 start do Koniczynka Trail Marathon 

- przewidziany maksymalny czas biegu: 6 godzin 30 minut 

15:30 zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców 

 

W trakcie trwania całej imprezy czynny będzie depozyt (planowane zamknięcie depozytu ok. 15:45). 

Bezpośrednio po ukończeniu biegu odbędzie się impreza integracyjna: wszyscy uczestnicy zawodów są 

zaproszeni na spotkanie w barze „Saspówka”: Ojców 35, 32-047 Ojców, tel: (12) 389 14 05. 

 

V. DYSTANS I TRASY: 

1. Dystans: 

• Maraton 42,5 km 

• Półmaraton 21,3 km 
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2. Trasa:   

• Graficzna trasa Maratonu i Półmaratonu oraz jej dokładny opis, znajdują się w załączniku do 

regulaminu 

 

VI. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Warunki uczestnictwa: 

Bieg ma charakter otwarty, tzn. uczestniczyć w nim może każdy, kto spełnia podane w Regulaminie 

kryteria. 

W biegu mogą startować osoby, które:  

• dokonają zgłoszenia on-line, pod adresem e-mail:  koniczynka.trail.marathon@gmail.com, podając 

dane: 

� Nazwisko i Imię 

� Adres 

� Data urodzenia 

� Klub 

� Dystans: Maraton / Półmaraton 

� Telefon Kontaktowy; 

� Kategoria: * Studenci / * Służby Mundurowe 

• weryfikacja uczestników, wydanie pakietów startowych wraz z numerami startowymi odbędzie się          

w dniu 11.05.2012 w godzinach 7:30 – 8:45 w Biurze Obsługi Biegu; 

• uczestnicy w dniu biegu obowiązani są: 

� odebrać pakiet startowy i przedstawić dowód tożsamości,   

� złożyć oświadczenie, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem            

w Koniczynka Trail Marathon oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W 

razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości 

uczestnictwa w maratonie, uczestnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed 

startem opinii lekarza, 

� złożyć oświadczenie o przestrzeganiu Regulaminu Koniczynka Trail Marathon i Regulaminu 

Ojcowskiego Parku Narodowego; 

• osoby w wieku od 16 do 18 lat zobowiązane są do przedstawienia w Biurze Biegu pisemnej zgody 

od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu; 

• * * * UWAGA! * * *   liczba uczestników biegu ograniczona jest do 100 osób., minimalna liczba nie 

jest przewidziana. Do dnia 01.04.2012 r. pierwszych 50 miejsc jest zarezerwowanych dla studentów 

AWF Kraków. Po tym czasie  zapisy stają się otwarte dla wszystkich; 

• ostateczny termin zgłoszeń upływa 29 kwietnia 2012 roku; 
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• po upływie ww. terminu i po weryfikacji zgłoszeń, możliwa druga tura zapisów. 

 

2. Obowiązki uczestników: 

• Podczas biegu uczestnicy są obowiązani posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, 

przypięte w widocznym miejscu; 

• W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora; 

• Uczestnicy imprezy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15:30 są zobowiązani do przerwania biegu 

i zgłoszenia się do punktu Biura Obsługi Biegu znajdującego się w centralnym miejscu imprezy; 

• Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność. 

 

3. Informacja dla uczestników: 

• Organizator nie zapewnia noclegu uczestnikom;  

• Szatnia i przechowalnia odzieży będzie znajdowała się w okolicy mety i będzie przyjmowała do 

depozytu rzeczy osobiste uczestników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora 

przy weryfikacji). Szatnia i przechowalnia będzie czynna w dniu 11.05.2012 od godz. 8:30 do 15:45; 

• Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie 

numeru startowego przez uczestnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka 

przez inną osobę; 

• Dopuszczalne są własne odżywki, prowiant, etc, - będzie je można zostawić w punkcie 

żywieniowym biegu; 

• Punkt żywieniowy będzie zarazem centralnym punktem biegu, jego początkiem i metą  (Bar 

Sąspówka u wylotu Doliny Sąspowskiej). Każdy uczestnik jest zobowiązany do pozostawiania 

pustych lub napoczętych i  podpisanych przez organizatorów  butelek oraz opakowań, wyłącznie w 

punktach kontrolnych. Za porzucenie na szlaku grozi natychmiastowa dyskwalifikacja! 

 

VII. KLASYFIKACJA: 

• Jest to bieg towarzyski, a zwycięzcami są wszyscy, którzy go ukończą; 

• Nagradzamy dyplomami pierwsze trzy miejsca w kategorii Open Kobiet (K) i Open Mężczyzn (M), 

bez podziału na kategorie wiekowe; 

• Nagrodzonymi w poszczególnych klasyfikacjach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie 

pokonają wyznaczoną trasę, osobno dla Maratonu i Półmaratonu; 

• Ewentualne dodatkowe nagrody dla kończących bieg są uzależnione od pozyskanych sponsorów; 

• Warunkiem sklasyfikowania uczestnika biegu jest przebiegnięcie trasy Maratonu, bądź Półmaratonu 

i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 6 godzin 30 minut; 
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• Uczestnicy imprezy skracający trasę będą zdyskwalifikowani; 

• Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15:30 są zobowiązani do przerwania biegu i 

zgłoszenia się do punktu Biura Obsługi Biegu – w centralnym miejscu imprezy. 

 

VIII. BEZPIECZE ŃSTWO: 

• Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów; 

• Należy zważać na: korzenie, kamienie, liście, w razie deszczu - na śliską nawierzchnie; 

• Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

IX. ŚWIADCZENIA I NAGRODY: 

• PAKIET STARTOWY - każdy uczestnik otrzymuje: 

� Numer startowy + agrafki, 

� Worek na odzież do depozytu, 

� Materiały informacyjne 

� Koszulkę okolicznościową; 

 

• NA TRASIE BIEGU przewidziany jest jeden punkt odżywczy usytuowany w rejonie Startu/Mety 

(punkt ten jest punktem przecięcia tras i jest mijany 8-krotnie dla Maratonu), na którym organizator 

zapewnia wodę, ewentualne przekąski będą zależeć od hojności sponsorów ; 

� Punkt medyczny przewidziany jest w okolicach Startu/Mety; 

� Punkty WC przewidziane są przy Starcie/Mecie i w 2 punktach na trasie biegu. 

 

• NA MECIE: 

� Medal pamiątkowy dla każdego uczestnika, który ukończy bieg o dystansie: Maraton lub 

Półmaraton i każdy kolejny jego listek; 

� Dla uczestników zajmujących  I, II i III  miejsce w kategoriach Open mężczyzn i kobiet 

przewidziane są Pamiątkowe Dyplomy; 

� Inne atrakcje w zależności od hojności sponsorów itp. 

 

* * * UWAGA! * * * Organizator NIE zapewnia posiłku po biegu, natomiast zaprasza wszystkich do „Baru 

Sąspówka” znajdującego się przy mecie. W związku z tym, że organizator nie pobiera opłaty startowej 

fundusze są okrojone. Z pewnością jednak Gospodarz zaoferuje coś pysznego w rozsądnej cenie dla 

uczestników biegu. 
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X. FINANSOWANIE: 

• Koszty Organizacyjne - Bieg nie jest imprezą nastawioną na zysk. Jest pracą, czasem i 

zaangażowaniem studentów, głównie Turystyki Przygodowej AWF Kraków, oraz innych kierunków 

i specjalności, wykładowców, a także paru przychylnych osób, które bezinteresownie angażują się w 

organizację Maratonu. Pomocną dłoń wyciągnęło do nas również kilku sponsorów i partnerów 

oferując swoje produkty, bądź usługi;. 

• Koszty dojazdów oraz innych pokrywają indywidualnie uczestnicy. 

 

XI. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 

1. Uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin; 

2. Na całej trasie biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Ojcowskiego 

Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się: 

• Zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach /butelek/kubeczków - wszystkie 

śmieci należy zostawiać w punktach odżywczych); 

• Schodzenia z trasy Biegu (czyli, poza trasę oznaczoną czerwonymi wstążkami i poza szlaki 

wskazywane przez osoby zabezpieczające trasę); 

• Zakłócania ciszy; 

• Uczestnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani; 

3. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z  akceptacją regulaminu biegu; 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia kilku dodatkowych osób po wyczerpaniu limitu miejsc; 

5. Wszyscy uczestnicy startując w Biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do celów 

związanych z realizacją biegu; 

6. Uczestnicy Koniczynka Trail Marathon wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu, 

w materiałach informacyjnych oraz materiałach promocyjnych Biegu; 

7. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę; 

8. Organizator Koniczynka Trail Marathon zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których 

obowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

 


