
z dnia 28.03.2012 

REGULAMIN : 1. Bieg Szlakiem Krutyni  10 km                                                  
 

ORGANIZATOR:  

Organizator :   Firma K&F GROUP 

Dyrektor :         Karolina Ferenstein-Kraśko  

Adres :               Gałkowo 45    

                            12-220 Ruciane- Nida 

maraton@maratonmazury.pl 

tel : +48 601 391 111 

tel.607 95 95 78  

fax : +48 (87) 425 70  02 

CEL IMPREZY: 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 

2. Promocja Mazur w Polsce i na świecie. 

TERMIN I MIEJSCE: 

23.06.2012r. godzina 10.00 – Start Gałkowo 45 , Meta: Gałkowo 45 

TRASA: 

nawierzchnia : zróżnicowana, płaska, asfalt 50%, utwardzone drogi gruntowe i trawiaste 20% 

dystans : 10 KM 

UCZESTNICTWO: 

        Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadające aktualne badania lekarskie lub startują na 

własną odpowiedzialnośd oraz do dnia 23.06.2012r. ukooczą 18 lat.  

         jeżeli zawodnik ma mniej niż 18 lat, wymagana jest  zgoda pisemna od prawnych opiekunów.  

ZGŁOSZENIA: 

          Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest 

na stronie internetowej: www.maratonmazury.pl oraz listownie na kartach zgłoszenia dnia do 15 

czerwiec , który należy przesład na adres organizatora: 

FIRMA K&F Group 

Adres : Gałkowo 45    

             12-220  Ruciane- Nida 

e-mail:    maraton@maratonmazury.pl 

Internet: www.maratonmazury.pl  

 

mailto:maraton@maratonmazury.pl
tel:87%204257%20002
mailto:maraton@maratonmazury.pl
http://www.maratonmazury.pl/


z dnia 28.03.2012 

   Po upływie terminu zgłoszeo w dniu 15.06.2012 , zgłoszenia będą  

możliwe wyłącznie w biurze zawodów w dniach 22 – 23.06.2012r.    

 

POMIAR CZASU :  

         Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będą dokonywane systemem 
elektronicznym na podstawie chipów, wplatanych w sznurowadła. 

 
Prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych: 

• I     Kategoria      do 29 lat        (1994 – 1983) 
• II    Kategoria    30 – 39 lat       (1982 – 1973) 
• III   Kategoria    40 – 49 lat       (1972 – 1963) 
• IV  Kategoria     50 – 59 lat       (1962 – 1953) 
• V   Kategoria     60 – 69 lat       (1952 – 1943) 
• VI  Kategoria    70 – 75 lat        (1942 – 1937) 
• VII Kategoria powyżej 75 lat    (1935 i starsi) 
 

KLASYFIKACJE DODATKOWE: 

• Mistrzostwa „THE BEST OF MAZURY” 
• Mistrzostwa „ THE BEST OF GENERALI  Runing Team” 
• Mistrzostwa „THE BEST  OF FINANCE” 
• Mistrzostwa „ THE BEST OF GALKOWO PL” 
 

BIURO ZAWODÓW: 

Recepcja będzie czynna od dnia 22.06.2012r od godziny 9:00 do 20:00 oraz 23.06.2012r  

 od godziny 7:00 do 9:30 w Miasteczku Maratooskim  Gałkowo 45 

 

Uczestnik podczas weryfikacji w biurze zawodów musi posiadad dowód osobisty, 
paszport  lub legitymacje celem kontroli zgodności danych osobowych. 
 
OPŁATA STARTOWA: 

Kwotę  35 zł należy wpłacid na konto organizatora do dnia : 10.06.2012 

NR konto : 82 1020 4753 0000 0502 0046 5765 w banku PKO BP 

Po terminie 10.06.2012 opłata będzie wynosid 45 zł, 

W biurze zawodów opłata wynosi 50 zł. 

      W przypadku dokonania opłaty i nie wystartowania w maratonie z przyczyn uczestnika,  

opłata startowa nie będzie zwrócona.    

 



z dnia 28.03.2012 

NAGRODY: 

Mężczyźni      - w klasyfikacji generalnej za miejsca 1 do 10 nagrody pieniężne. 
Kobiety           - w klasyfikacji generalnej za miejsca 1 do 10 nagrody pieniężne. 
 
W każdej kategorii wiekowej za miejsca 1 do 3 nagrody.    
 
Wszyscy zawodnicy, którzy ukooczą bieg otrzymają: medal , koszulkę, dyplom, napój, posiłek 
 

Pasta party  :  22 .06.2012  godz. 19:00 

Pasta party :  23.06.2012  w czasie trwania imprezy 

NOCLEGI: 

                Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 22.06 na 23.06. 2012r. w hali sportowej pod 

warunkiem zaznaczenia rezerwacji na karcie zgłoszenia. Organizator nie zapewnia materaców 

 i śpiworów. 

Inne  

 Pensjonat Habenda  
tel.89 742 12 18 

 Hotel Nidzki  
tel.87 42 36 401/403 

 Hotel Guzianka 
 tel.87 42 40 600 

 Hotel Magda  
tel.89 742 14 07 

 Hotel Gołębieski 
 tel.87 429 07 00 

 PENSJONAT MAZUR 
tel.89 742 18 36 

 Pensjonat Syrenka   
tel.89 742 18 36 

 
 
POSTANOWIENIA KOOCOWE: 

 
1. Organizator zapewnia :  

- opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie).  

- szatnie - przebieralnie i szatnie depozytowe, toalety i natryski na starcie i mecie.  

2. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi byd przypięty 
 z przodu na piersiach.  

3. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części 
i skracanie trasy.  
4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  

 
 

 

tel:89%20742%2012%2018
tel:87%2042%2040%20600
tel:89%20742%2014%2007
tel:87%20429%2007%2000
tel:/89%20742%2018%2036
tel:/89%20742%2018%2036


z dnia 28.03.2012 

 
REGULAMIN : 1. Maraton Mazury 2012 
 

 

ORGANIZATOR:  

Organizator :   Firma K&F GROUP 

Dyrektor :         Karolina Ferenstein-Kraśko  

Adres :               Gałkowo 45    

                            12-220 Ruciane- Nida 

maraton@maratonmazury.pl 

tel : +48 601 391 111 

tel.607 95 95 78  

fax : +48 (87) 425 70  02 

CEL IMPREZY: 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 

2. Promocja Mazur w Polsce i na świecie. 

TERMIN I MIEJSCE: 

23.06.2012r. godzina 10.00 – Start Gałkowo 45 , Meta: Gałkowo 45 

TRASA: 

nawierzchnia : zróżnicowana, płaska, asfalt 50%, utwardzone drogi gruntowe i trawiaste 20% 

dystans : 42,195 KM 

UCZESTNICTWO: 

        Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadające aktualne badania lekarskie lub startują na 

własną odpowiedzialnośd oraz do dnia 23.06.2012r. ukooczą 18 lat.     ZGŁOSZENIA: 

          Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest 

na stronie internetowej: www.maratonmazury.pl oraz listownie na kartach zgłoszenia dnia do 15 

czerwiec , który należy przesład na adres organizatora: 

FIRMA K&F Group 

Adres : Gałkowo 45    

             12-220  Ruciane- Nida 

e-mail:      maraton@maratonmazury.pl 

Internet:   www.maratonmazury.pl  

 

mailto:maraton@maratonmazury.pl
tel:87%204257%20002
mailto:maraton@maratonmazury.pl
http://www.maratonmazury.pl/


z dnia 28.03.2012 

   Po upływie terminu zgłoszeo w dniu 15.06.2012 , zgłoszenia będą  

możliwe wyłącznie w biurze zawodów w dniach 22 – 23.06.2012r.    

 

POMIAR CZASU :  

                 Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będą dokonywane 
systemem elektronicznym na podstawie chipów, wplatanych w sznurowadła. 
 
Prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych: 

• I     Kategoria      do 29 lat        (1994 – 1983) 
• II    Kategoria    30 – 39 lat       (1982 – 1973) 
• III   Kategoria    40 – 49 lat       (1972 – 1963) 
• IV  Kategoria     50 – 59 lat       (1962 – 1953) 
• V   Kategoria     60 – 69 lat       (1952 – 1943) 
• VI  Kategoria    70 – 75 lat        (1942 – 1937) 
• VII Kategoria powyżej 75 lat    (1935 i starsi) 
 

KLASYFIKACJE DODATKOWE: 

• Mistrzostwa „THE BEST OF MAZURY” 
• Mistrzostwa „ THE BEST OF GENERALI  Runing Team” 
• Mistrzostwa „THE BEST  OF FINANCE” 
• Mistrzostwa „ THE BEST OF GALKOWO PL” 
 

BIURO ZAWODÓW: 

Recepcja będzie czynna od dnia 22.06.2012r od godziny 9:00 do 20:00 oraz 23.06.2012r  

 od godziny 7:00 do 9:30 w Miasteczku Maratooskim  Gałkowo 45 

 
Uczestnik podczas weryfikacji w biurze zawodów musi posiadad dowód osobisty, paszport  lub 
legitymacje celem kontroli zgodności danych osobowych. 
 
OPŁATA STARTOWA: 

Kwotę  70 zł należy wpłacid na konto organizatora do dnia : 10.06.2012 

NR konto : 82 1020 4753 0000 0502 0046 5765 w banku PKO BP 

Po terminie 10.06.2012 opłata będzie wynosid 100 zł, 

W biurze zawodów opłata wynosi 120 zł. 

      W przypadku dokonania opłaty i nie wystartowania w maratonie z przyczyn uczestnika,  

opłata startowa nie będzie zwrócona.    

 



z dnia 28.03.2012 

 

 

NAGRODY: 

Mężczyźni      - w klasyfikacji generalnej za miejsca 1 do 10 nagrody pieniężne. 
Kobiety           - w klasyfikacji generalnej za miejsca 1 do 10 nagrody pieniężne. 
 
W każdej kategorii wiekowej za miejsca 1 do 3 nagrody.    
 
Wszyscy zawodnicy, którzy ukooczą bieg otrzymają: medal , koszulkę, dyplom, napój, posiłek 
 

Pasta party  :  22 .06.2012  godz. 19:00 

Pasta party :  23.06.2012  w czasie trwania imprezy 

NOCLEGI: 

                Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 22.06 na 23.06. 2012r. w hali sportowej pod 

warunkiem zaznaczenia rezerwacji na karcie zgłoszenia. Organizator nie zapewnia materaców 

 i śpiworów. 

Inne  

 Pensjonat Habenda  
tel.89 742 12 18 

 Hotel Nidzki  
tel.87 42 36 401/403 

 Hotel Guzianka 
 tel.87 42 40 600 

 Hotel Magda  
tel.89 742 14 07 

 Hotel Gołębieski 
 tel.87 429 07 00 

 PENSJONAT MAZUR 
tel.89 742 18 36 

 Pensjonat Syrenka   
tel.89 742 18 36 

 
 
POSTANOWIENIA KOOCOWE: 

 
1. Organizator zapewnia :  

- opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie).  

- szatnie - przebieralnie i szatnie depozytowe, toalety i natryski na starcie i mecie.  

2. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi byd przypięty 
 z przodu na piersiach.  

3. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części 
i skracanie trasy.  
4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  
 

tel:89%20742%2012%2018
tel:87%2042%2040%20600
tel:89%20742%2014%2007
tel:87%20429%2007%2000
tel:/89%20742%2018%2036
tel:/89%20742%2018%2036


z dnia 28.03.2012 

 

 

 

RÓŻNE: 

        Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie maratonu. 
Ostateczna interpretacja regulaminu 1. Maratonu Mazury należy do organizatora.  
 
        Mapka Gałkowo –Miasteczko Maratooskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


