
II TOWARZYSKI PÓŁMARATON WILKOWICE 

Z OKAZJI ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II 

  

1.  Cel imprezy: 

- promocja gminy Lipno i sportowego trybu życia, 

- integracja środowiska biegowego i miłośników nordic walking, 

      

2.  Organizator: 

- Klub Sportowy KORONA Wilkowice  tel  509509421 

  

3.  Termin i miejsce:  

- 18.05.2013 (sobota) godz. 10:00 Wilkowice  

- start i meta na stadionie sportowym w Wilkowicach 

  

4.  Dystans: 

- 21,095 km – bieg główny – limit czasu 3 godziny 

- 10,047 km – bieg – limit czasu 2 godziny 

- 10,047 km – marsz nordic walking – limit czasu 3 godziny 

  

Po przekroczeniu limitu czasu uczestnik zawodów zobowiązany jest zaprzestać 

biegu/marszu. 

  

5.  Trasa: 

  

- składa się z dwóch pętli (półmaraton) prowadzi drogami leśnymi , trasa nie posiada 

atestu, oznaczona będzie co 1 km , na trasie biegu organizator zapewni dwa punkty z 

napojami, bieg i marsz na dystansie 10,047 km odbywają się na jednej pętli 

    

6.  Biuro zawodów: 

- pomieszczenie LUKS Korona Wilkowice przy stadionie w Wilkowicach    

      

7.  Zgłoszenia, opłata: 

  

-Zgłoszenia do 12 maja 2013 na stronie 

www.wilkowice.tritime.pl 

- w dniu biegu w godz. 07.30 – 09.30 w biurze zawodów 

http://www.wilkowice.tritime.pl/


- opłata startowa  dla  wpłacających na konto i zgłoszonych 

przez internet 30 zł,  dla zgłaszających i płacących się w dniu biegu 45 zł 

-Numer konta na które należy wpłacać wpisowe 

89904310832083003838260001     PBS oddział Leszno 

8.  Klasyfikacja: 

- kategoria generalna kobiet i mężczyzn na każdym z dystansów, bez podziału na 

kategorie wiekowe  

  

 9. Nagrody: 

- puchary otrzymają jednie trzy pierwsze osoby w kategorii generalnej kobiet i 

mężczyzn i tylko na dystansie półmaratonu,  

- bieg i marsz nordic walking na dystansie 10,047 km bez nagród za zajęte miejsca, 

- wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia i opłaty przez internet  otrzymają pamiątkowa 

koszulkę do biegania, 

- w zależności od hojności sponsorów odbędzie się losowanie nagród rzeczowych dla 

wszystkich kończących zawody, 

  

    

10.  Uczestnictwo: 

 - do startu w biegu lub marszu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 

lat i podpiszą stosowne oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, osoby w 

wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów z podpisem i nr PESEL  

    

11.  Wyżywienie: 

- każdy zawodnik na mecie otrzyma ciepły posiłek,   

  

12.  Postanowienia końcowe: 

- sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy, którzy ukończą biegi i marsz nordic 

walking  

- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, 

- organizator zapewnia natryski, 

- na trasie biegu nie będzie arbitrów (liczymy na uczciwość i przestrzeganie zasad fair 

play przez uczestników zawodów),  

- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, wskazane jest 

ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

- pomiar czasu elektroniczny, w biurze zawodów każdy uczestnik otrzyma 

bezpłatnego chipa, - pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne 

z akceptacją regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów. 

 

13. Liczba zgłoszeń do biegu lub marszu ograniczona jest do 300 zawodników. 


