
 

REGULAMIN 

II  BŁOTNY „Maraton” – KIEŁCZEWO k. Kościana 2013 

25 sierpnia 2013 r. – start godzina 15:00 

 

        

dystans ok. 5km z przeszkodami po błotnistym terenie 

 

1. CEL IMREZY:   Pokazanie ludziom jak można alternatywnie, aktywnie spędzić wolny czas 

    oraz zaszczepienie ducha sportowej rywalizacji, propagowanie zdrowego stylu 

    życia poprzez sportową zabawę. 

 

 

2. ORGANIZATOR:  Paintball GRUSZKO Bartłomiej Gruszko, LKS „Sana” Kościan,   

    przy współpracy z Urzędem Gminy Kościan 

 

 

3. BIURO ZAWODÓW: 25 sierpnia 2013 (niedziela) ul. Polna, Kiełczewo k. Kościana biuro  

    zawodów będzie czynne od 11:00 do 14:15 przy placu rekreacyjno - 

    sportowym w  Kiełczewie ( kierunek Szczodrowo).  

 

 

4. ZGŁOSZENIA:  W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość 

    lub przynależność klubowa, dystans, kategoria wiekowa zgodnie z regulaminem. 

    Zgłoszenia pisemne pod adresem ul. Łukomskiego 14, 64-030 Śmigiel. 

Zgłoszenia na adres e-mail: maraton@gruszko.pl, lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 

organizatora http://gruszko.pl/maraton/index.html 

 

5. OPŁATA STARTOWA:  Kwota 30 zł dla startujących w Błotnym „Maratonie” na dys. ok. 5 km,  

    Kwotę należy wpłacić na konto organizatora,     

    LKS SANA KOŚCIAN  BS o/Kościan nr 77 8666 0004 0101 7327 2000 0001 

    do dnia 20 sierpnia 2013r.  Tytułem: Imię Nazwisko_Maraton Błotny 

    Po terminie opłata startowa wynosi 40 zł (decyduje data na dowodzie wpłaty) 

-  istnieje możliwość dokonania zgłoszenia w dniu zawodów w biurze wówczas opłata startowa wynosi 40zł 

- dowód wpłaty  należy okazać przy weryfikacji w dniu zawodów. W razie rezygnacji ze startu opłata 

startowa nie podlega zwrotowi.  

 

6. TRASA I DYSTANS: Dystans biegu ok. 5km. Dokładny dystans oraz przebieg trasy zostają wyznaczone 

na kilka dni przed biegiem i nie są wcześniej ujawniane. Długość trasy może zależeć od panujących 

warunków atmosferycznych. Trasa o profilu zróżnicowanym . Przeszkody naturalne i sztuczne. Duża ilość 

wody i błota. Trasa biegu na całej długości jest obustronnie oznakowana, zabezpieczona. Przekroczenie linii 

wyznaczonych przez taśmy oraz ominięcie lub nie pokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją 

zawodnika. 

 

mailto:maraton@gruszko.pl
http://gruszko.pl/maraton/index.html


7. KLASYFIKACJA I NAGRODY: 

      Dystans 5km –start 15:00 

- klasyfikacja generalna mężczyzn 1-3 m-ca puchary, dyplomy 

- kat. wiekowe (16-19, 20-29, 30-39, 40-49, +50 ) 1-3 m-ca  puchary, dyplomy 

 

- klasyfikacja generalna kobiet 1-3 m-ca puchary, dyplomy 

- kat. wiekowe (16-19, 20-29, 30-39, 40-49, +50 ) 1-3 m-ca puchary, dyplomy 

 

- nagroda specjalna dla najlepiej, najzabawniej przebranego zawodnika 

 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 

- prawo startu mają osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, ale wyłącznie od 16 roku życia 

- w biurze zawodów należy okazać dowód tożsamości (paszport, dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający ukończony wiek).  

- należy okazać także ważne badania lekarskie lub w dniu zawodów wypełnić oświadczenie iż jest się 

świadomym swego stanu zdrowia i startuję się na własną odpowiedzialność. 

- organizator zapewnia: 

 toalety oraz możliwość skorzystania z prysznicy po biegu.    

 pomoc medyczna 

  zaplecze gastronomiczne 

 certyfikat ukończenia biegu 

 dla każdego uczestnika po biegu napój, owoc, ciepły posiłek 

- opłata wniesiona przez danego uczestnika nie może być przeniesiona na innego uczestnika 

- wniesienie opłaty startowej oraz pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia limitu uczestników 

- bieg nie posiada limitu czasu ukończenia 

- zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub klubu, ubezpieczają się we własnym zakresie 

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 

 

 

 

 

 


