
DWUMARATON BYDGOSKI - Regulamin edycji 2013/2014 
1. CEL 

-  popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu i czynnego wypoczynku, 
-  propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych tere nów przyległych 

do zabytkowego Starego Kanału Bydgoskiego, 
-  integracja środowiska biegowego. 

2. ORGANIZATOR 
-  K.S. Gwiazda, Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45, 
-  grupa kole żeńska skupiaj ąca miło śników biegów długodystansowych nad Starym 

Kanałem Bydgoskim. 

3. TERMIN I MIEJSCE 
-  23-24 listopada, 15-16 grudnia 2013 r. 11-12 sty cznia, 8-9 lutego, 8-9 marca 2014 r. 
-  start pierwszego maratonu - sobota, godzina 11.0 0, 
-  start drugiego maratonu - niedziela, godzina 08. 00, 
-  start 1 i 2 godziny wcze śniej wył ącznie dla zawodników pokonuj ących Dwumaraton w 

czasie ponad 10 godzin, 
-  kolacja integracyjna (ew. uroczysto ści jubileuszowe) - sobota, godzina 18.00, 
-  zakończenie Dwumaratonu Bydgoskiego - niedziela, godzina  14.00, 
-  biuro imprezy - K.S. Gwiazda, Bydgoszcz, ul. Bro nikowskiego 45. 

4. TRASA 
-  prowadzi alejkami parkowymi o zró żnicowanej nawierzchni, wokół Starego Kanału 

Bydgoskiego (długo ść okrążenia 4,22 km), 
-  od śluzy nr VI - ul. Bronikowskiego, przez śluzę nr V - ul. Czarna Droga, 

do śluzy nr IV - ul. Wrocławska, 
-  pocz ątek po południowej stronie, powrót po północnej str onie kanału Bulwarem 

Sebastiana Malinowskiego, 
-  trasa jest dokładnie wymierzona lecz nie posiada  atestu. 

5. DYSTANS 
-  maraton (10 okr ążeń), 
-  półmaraton (5 okr ążeń), 
-  inne dystanse, stanowi ące wielokrotno ść pętli 4,22 km, po uzyskaniu indywidualnej 

zgody organizatora, 
-  łączny dystans dwóch biegów nie mo że być dłu ższy od dwukrotno ści maratonu 

(20 okrążeń), 
-  limit czasu dla ka żdego biegu wynosi 6 godzin i w drodze wyj ątku mo że być 

wydłu żony przez organizatora. 

6. UCZESTNICTWO 
-  w biegu na dystansie maratonu lub półmaratonu mo gą uczestniczy ć osoby, które do 

dnia startu uko ńczą 18 lat, 
-  w biegu na dystansie półmaratonu lub krótszym, z a zgodą rodziców lub opiekunów, 

mog ą uczestniczy ć równie ż osoby, które do dnia startu uko ńczą 16 lat, 
-  osobom, które do dnia startu uko ńczą 18 lat w biegu mo że towarzyszy ć pies, przy 

czym za sposób i skutki zachowania zwierz ęcia wył ączną odpowiedzialno ść ponosi 
jego opiekun, 

-  do biegu zostan ą dopuszczone wył ącznie osoby, które w wyznaczonym terminie 
dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe oraz zostały  zweryfikowane w biurze 
zawodów. 

7. ZGŁOSZENIA 
-  zgłoszenie musi zawiera ć nazwisko i imi ę zawodnika oraz płe ć i datę urodzenia, 
-  zgłoszenie mo że zawiera ć nazwę klubu lub organizacji reprezentowanej przez 

zawodnika oraz dane teleadresowe, 
-  zgłoszenia przyjmowane s ą wył ącznie przez formularz na stronie www.dwumaraton.pl , 

-  wysyłaj ąc formularz, zawodnik wyra ża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych dla potrzeb biegu, 

-  termin zgłosze ń upływa w pi ątek o północy, tydzie ń przed biegiem, 
-  weryfikacja zawodników w biurze K.S. Gwiazda, be zpośrednio przed biegiem, 

w sobot ę od godz. 9.00 do godz. 10.30 i w niedziel ę od godz. 7.00 do godz. 7.30. 

8. WPISOWE 
-  płatne na rachunek bankowy K.S. Gwiazda w Banku Pocztowym S.A. I/O. Bydgoszcz 

nr 44 1320 1117 2047 1787 2000 0025 w kwocie: 
-  za dwa biegi - 100 PLN, 
-  za jeden bieg - 60 PLN, 

-  termin wpłat upływa w pi ątek, tydzie ń przed biegiem, 
-  wpisowe opłacone po terminie lub w biurze zawodó w zwi ększa si ę o 100%. 

9. ŚWIADCZENIA 
-  uczestnicy biegu s ą ubezpieczeni od nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków, 
-  na trasie biegu (co 4,22 km) organizator zapewni a napoje (woda, izotonik, herbata) 

oraz umo żliwia wystawienie własnych od żywek, 
-  po ka żdym biegu dla uczestników przygotowany b ędzie ciepły posiłek, 
-  organizator zapewnia bezpłatne noclegi (od 21 wi eczorem do 7 rano) na sali K.S. 

Gwiazda od pi ątku do niedzieli, udost ępnione b ędą materace, zalecany jest własny 
śpiwór, 

-  szatnie i prysznice zabezpieczone w K.S. Gwiazda . 

10. KLASYFIKACJE I NAGRODY 
-  klasyfikacja generalna ka żdego Maratonu i Dwumaratonu Bydgoskiego, 
-  klasyfikacja generalna, kobiet i m ężczyzn cyklu Dwumaraton Bydgoski edycji 

2013/2014 (obejmuj ąca 10 biegów), 
-  organizator nie przewiduje nagród za miejsca w k lasyfikacjach, 
-  osoby, które uko ńczą bieg otrzymaj ą pami ątkowy upominek, dla ko ńczących maraton 

będzie to medal, 
-  specjalnie uhonorowane zostan ą osoby, które uko ńczą wszystkie biegi cyklu 

Dwumaraton Bydgoski edycji 2013/2014, 
-  organizator umo żliwi pobranie ze strony www.dwumaraton.pl dyplomu d la każdego 

uczestnika biegu. 

11. INFORMACJE I KONTAKT 
-  oficjalne informacje i wyniki b ędą publikowane na stronie www.dwumaraton.pl , 
-  galeria zdj ęć, informacje i relacja z imprezy dost ępna na stronie 

www.polskiemaratony.pl , 
-  dyskusja na forum serwisu www.biegajznami.pl w d ziale po święconym cyklowi, 
-  kontakt z organizatorami przez e-mail: dwumarato n@dwumaraton.pl lub telefon  

501-052-752. 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
-  aby zosta ć sklasyfikowanym nale ży uko ńczyć bieg, 
-  wszystkich startuj ących obowi ązują aktualne badania lekarskie lub w razie ich braku 

podpisanie o świadczenia o starcie na własn ą odpowiedzialno ść, 
-  pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacj ą 

regulaminu, 
-  organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regu laminu, o czym zobowi ązany jest 

poinformowa ć zawodników przed biegiem, 
-  w ewentualnych kwestiach spornych, okre ślenie sposobu rozstrzygni ęcia oraz 

ostateczna decyzja nale ży do organizatora. 
 

Piotr Wojciechowski 
Dyrektor Dwumaratonu Bydgoskiego 

Bydgoszcz, dnia 05 listopada 2013 r. 


