
II Tyski Półmaraton 

REGULAMIN 

I. CEL IMPREZY: 

1. Popularyzacja Biegania. 

2. Promocja Tychów jako aktywnego miasta. 

II. ORGANIZATORZY: 

1. STOWARZYSZENIE PROMOCJI LEKKIEJ ATLETYKI W TYCHACH 

2. Współorganizator:  

• MOSIR TYCHY  

• Komendy Miejskiej Policji w Tychach, 

• Straży Miejskiej w Tychach 

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA: 

1. Bieg odbędzie się 15 września 2013. 

2. Biuro zawodów, start i meta - parking przy Hali Sportowej Tychy – al. Piłsudskiego 20. 

3. Szatnie i prysznice Hala Sportowa Tychy – al. Piłsudskiego 20. 

4. Godzina startu do biegu głównego: 12.30. 

5. Długość trasy: 21,0975 km. 

6. Trasa ulicami miasta. 

IV. LIMIT CZASU 

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. 

2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godziny od strzału startera nie dotrą do mety, ale 

przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do 

mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie 

zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety 

mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU. 

V. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE 

1. Punkty odżywiania w wodę będą rozmieszczone w odstępach co około 

5 kilometrów. Na trasie znajdować się będą trzy punkty odżywiania. 

VI. UCZESTNICTWO 

1. W biegu mogą uczestniczyć  zawodnicy, którzy do dnia 15.09.2013 ukończą 18 lat 

i opłacą wpisowe. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w II Tyskim Półmaratonie muszą zostać zwery-

fikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących porach: 

3. 14 WRZESIEŃ (sobota) – Biuro zawodów - parking przy Hali Sportowej Tychy al. 

Piłsudskiego 20 - czynne w godzinach 11.00 - 16.00 – można odbierać pakiety 

startowe oraz zapisać się do biegu – opłata startowa w tym dniu wynosi 90 zł. 

4. 15 WRZESIEŃ (niedziela) i odbiór pakietów startowych zgodnie z regulaminem. 



5. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. 

PAKIET STARTOWY zawiera: numer startowy, talon na gorący posiłek, agrafki, 

chip do pomiaru czasu, pamiątkową koszulkę, żel lub baton regeneracyjny oraz 

0,5 l wody (po ukończeniu biegu). 

6. Zgłoszenia online do 10 wrzesnia 2013 roku. Po tym terminie zgłoszenie się do 

biegu będzie możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów II Półmaratonu w Tychach w 

dniu 14 września  2013. 

7. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują 

na własną odpowiedzialność. 

8. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie 

warunków regulaminu zawodów. 

9. Opłata startowa za uczestnictwo w biegu: 

  50 zł - do 31.08.2013 

  80 zł - do 10.09.2013 

90 zł - w dniu 14.09.2013 

WPŁATA NA KONTO 

BGŻ Tychy  24 2030 0045 1110 0000 0239 8580 

TYTUŁ WPLATY MUSI ZAWIERAĆ: 2 TP 

10. Opłaty na konto SPLA przyjmowane będą do 10.09. 2013 

Uwaga – osobom, które dokonają opłaty startowej po 31.08.2013, organizator nie 

gwarantuje otrzymania koszulki  oraz pamiątkowego medalu. 

11. Zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej po wpłacie na konto 

opłaty startowej. Zgłoszenie się nie jest równoznaczne z umieszczeniem 

 na liście startowej. 

12. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. 
 

VII. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego 

znajdującego się na stronach internetowych: 

www.tyskipolmaraton.pl 

www.mosir.tychy.pl 

www.spla.com.pl 

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w biurze zawodów w dniu 

14.09.2013 parking przy Hali Sportowej Tychy – al. Piłsudskiego 20 w godz. 11.00 - 

16.00 oraz w dniu zawodów 15.09.2013 w godzinach: 9.00 – 11.45 

 

 

http://www.tyskipolmaraton.pl/
http://www.mosir.tychy.pl/
http://www.spla.com.pl/


VIII.  KLASYFIKACJE I NAGRODY 

Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach. 

• klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet 

• klasyfikacje zakładów pracy 

• klasyfikacje wiekowe 

 

KOBIETY      MĘŻCZYŹNI 

18 – 29 lat      18 – 29 lat 

30 – 39 lat      30 – 39 lat 

40 – 49 lat      40 – 49 lat 

50 lat i starsze     50 – 59 lat 

         60 – 69 lat 

        70 lat i starsi 

* * * 

1. Po ukończeniu biegu zawodnik otrzyma pamiątkowy medal. 

2. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-6 (mężczyźni) i 1-6 (kobiety) w biegu 

głównym, otrzymają nagrody pieniężne.  

Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-6 (mężczyźni) i 1-6 (kobiety) w biegu 

głównym, nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.  

3. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych - kobiet i mężczyzn przewidziane 

są nagrody rzeczowe i puchary. 

4. Nagrody rzeczowe otrzymają również: 

- najstarszy uczestnik i uczestniczka 

- najlepszy zawodnik i zawodniczka – mieszkańcy Tychów 

5.  W klasyfikacji zakładów pracy za miejsca 1-3 - puchary. 

• klasyfikacja zakładów pracy – do ustalenia wyniku będą brane pod uwagę 

łączny czas 3 najlepszych uczestników z danego zakładu pracy. Przy zgłoszeniu 

należy zaznaczyć rubrykę z zakładem pracy (nie jest to obowiązkowe). 

 

IX. PROGRAM BIEGU 

  9.00 - 11.45   Biuro Zawodów – wydawanie pakietów startowych 

12.30 - Start do półmaratonu 

ok. 16:00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

Uczestnicy, którzy ukończą półmaraton wezmą udział w konkursie z 

atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi 

   

                    POSIŁEK – po ukończeniu przez uczestnika biegu 



                X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin. 

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. 

3. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika. 

5. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą 

dyskwalifikacji. 

6. Po zakończeniu biegu może być prowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, 

której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać. 

7. DEPOZYT UBRANIOWY: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek 

oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie 

wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru 

startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, 

Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną 

osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów 

wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie . 

8. II Półmaraton Tyski jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. 

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego 

zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga 

osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika 

 

XI. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 


