
Regulamin 

 II Ogólnopolskiego  Półmaratonu   Żarnowieckiego 

 

I.  Cel imprezy: 

 Promowanie Gmin: Gniewino, Krokowa, Puck oraz Powiatu Wejherowskiego i Puckiego 

 Promowanie biegania jako ogólnodostępnej formy aktywności ruchowej 

II. Organizator: 

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kostkowo 

ul. Wejherowska 24 

84-250 Gniewino 

Współorganizator:         

 Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie 

 Muzeum Ziemi Puckiej  

Pod patronatem  Gminy Gniewino oraz Gminy Krokowa 

III. Termin i miejsce: 

29.06.2014r.(niedziela) Czymanowo 

Start i meta usytuowane będą na placu przy Elektrowni  Wodnej Żarnowiec w Czymanowie  (3 km od Gniewina) ,  

Rozpoczęcie zawodów 9.45 start o 10.00 

IV. Trasa biegu 

Jedna  pętla malowniczą drogą wokół jeziora Żarnowieckiego 80% asfaltu 15% nawierzchnia betonowa 5%  droga 

gruntowa. Na trasie zlokalizowane będą punkty elektronicznego pomiaru czasu. Pomiaru czasu elektronicznego 

w oparciu o chipy dokona Firma Domtel Sport. Na trasie będą oznakowania 5km, 10km, 15km, 20 km. Na tych km 

będą znajdowały się punkty odświeżające. 

 

VI. Ruch drogowy 

1. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

2. Ogólnopolski Półmaraton Żarnowiecki będzie się odbywać w wariancie ruchu otwartego. W miejscach 

szczególnie niebezpiecznych (krzyżówki, zmiana kierunku biegu)  Policja oraz służby Organizatora umożliwią 

włączenie się biegaczy  do ruchu. 

3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, 

dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

4. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych, publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni  

i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

5. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy 

zbliżają się do skrzyżowania. 

6. Za kolizje i wypadki na trasie maratonu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi 

przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie półmaratonu. 



 

VII. Limit czasu 

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. Po upływie tego czasu zawodnik nie zostanie 

sklasyfikowany.  

2. Po upływie limitu czasu policja nie ponosi odpowiedzialności za  bezpieczeństwo zawodników. 

VIII. Noclegi i wyżywienie 

Organizator gwarantuje noclegi:  

Miejsca noclegowe na hali sportowo widowiskowej z własną karimatą i  śpiworem.  Skierowania na noclegi będą 

wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Uwaga! 

Zgłoszenie rezerwacji musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do 23 czerwca  2014. Zabrania się wnoszenia  

i spożywania na hali noclegowej alkoholu oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie 

podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.        Cena  10 zł  za   1  miejsce 

Zamówienia na noclegi należy składać na adres : elzbieta.malec@gpk-kostkowo.pl 

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz posiłek  

regeneracyjny na mecie 

IX. Zapisy i opłata startowa 

 Zapisy do biegu odbywać się będą  droga elektroniczną do dnia 24.06.2014r. Domtel Sport Internetowy 

System Zgłoszeń http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/zgloszenie.php?LP_impr=43 lub w dniu 

imprezy w biurze zawodów. 

 Ze względu na zabezpieczenie bezpieczeństwa uczestników organizator dopuszcza do startu pierwszych 

700 zawodników. Po przekroczeniu tego limitu system zostanie zamknięty. Zgłoszenie będzie wtedy 

ważne (skuteczne) , gdy dokonana będzie opłata wpisowa w wysokości 50,00  zł na konto bankowe  

GPK Sp. z o.o Kostkowo -    nr   74 8350 0004 4200 3897 2000 0070  z adnotacją  „II Ogólnopolski 

Półmaraton Żarnowiecki” . 

 opłata wpisowa dla mieszkańców Gmin Gniewino i Krokowa w wysokości 25,00  zł na konto 

bankowe  GPK Sp. z o.o Kostkowo -    nr   74 8350 0004 4200 3897 2000 0070  z adnotacją  „II 

Ogólnopolski Półmaraton Żarnowiecki” . 

 Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał 

wpłaty oraz ma nadany numer startowy. 

 Osoby, które dokonają wpłaty po 24.06.2014 r. zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w czasie 

weryfikacji w Biurze zawodów 

 

X. Pakiety startowe 

Pakiet startowy (koszulka dla pierwszych 200 zapisanych zawodników, nr startowy, chip, baton energetyczny,  

kupon do losowania nagród rzeczowych) 

Pakiety startowe będzie można odbierać: 

 W dniu 28.06.14r.  w godz. 17:00-20:00 na Stadionie „Arena Mistrzów” w Gniewinie ul. Sportowa 1 

Lub 

 W dniu 29.06.14r.  w godz. 7:15-9:15 w biurze zawodów w Czymanowie  (meta biegu) 

http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/zgloszenie.php?LP_impr=43


Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal i weźmie udział w losowaniu 

atrakcyjnych nagród rzeczowych. 

XI. Prawo uczestnictwa 

1. W biegu mogą brać udział osoby, które w dniu 29.06.2014r. mają ukończone 16 lat i nie mają 

przeciwwskazań  lekarskich do uprawiana sportu o charakterze wytrzymałościowym, które zgłosiły swój 

udział, opłacili opłatę startową i zostali wpisani na listę startową. 

2. Do biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą własnoręcznie podpisane , a w przypadku osób 

niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni oświadczenia o zdolności do udziału w biegu  

Oświadczenie  wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem będzie niezbędne przy odbiorze pakietu 

startowego. 

3. Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność 

4. Wszyscy  uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz podporządkowania 

się osobom zabezpieczającym trasę biegu. 

5. Każdy zawodnik powinien być ubezpieczony we własnym zakresie. 

XII. Klasyfikacja 

1. W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

 Klasyfikacja generalna kobiet 

 Klasyfikacja generalna mężczyzn 

 Klasyfikacja dla najlepszego zawodnika/czki Gminy Gniewino 

 Klasyfikacja dla najlepszego zawodnika/czki Gminy Krokowa 

 Klasyfikacja specjalna muzealników  

 Klasyfikacja dla najstarszego zawodnika i najstarszej zawodniczki. 

2. W biegu prowadzona będzie także klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych: 

 K/M 16-19 lat,    

 K/M 20-29 lat,   

 K/M 30-39 lat,  

  K/M 40-49 lat,   

 K/M50-59lat,   

 K/M powyżej 60 lat 

 

XIII. Nagrody 

1. Puchary i nagrody finansowe za zajęcie I-VI miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn  

M                                         K 

I – 1500 zł                             I – 1500 zł 

II – 1000 zł                           II – 1000 zł 

III – 800 zł                            III – 800 zł 

IV – 600 zł                            IV- 600 zł 

V – 300 zł                             V – 300 zł 

VI – 200 zł                            VI – 200 zł 



 

2.Puchary i nagrody finansowe za zajęcie I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych  

1 miejsce - 150,00 zł 

2 miejsce - 100,00 zł  

3 miejsce - 50,00 zł 

 

3. Puchary  w klasyfikacji muzealników. 

4. Puchary  w klasyfikacji najlepszego zawodnika/czki Gminy Gniewino 

5. Puchary  w klasyfikacji najlepszego zawodnika/czki Gminy Krokowa 

6. Nagrody nie dublują się.  

 

 

Warunkiem odbioru nagrody jest osobiste stawienie się na ceremonii dekoracji  z dokumentem tożsamości. 

 Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na 

wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką).  

 Warunkiem wpłaty  nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres 

organizatora, niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 7 

dni od daty zakończenia imprezy.  

( do pobrania na stronie http://www.aktywne.gniewino.pl/PL/ii_polmaraton_zarnowiecki.html) 

XIV. Postanowienia końcowe 

 

1. Bieg zostanie rozegrany bez względu na pogodę 

2. Każdy uczestnik biegu musi posiadać chip identyfikacyjny służący do   elektronicznego pomiaru czasu 

3. Zawodnicy dokonają zwrotu chipa  bezpośrednio po ukończeniu biegu (nie oddanie chipa spowoduje 

zdyskwalifikowanie zawodnika)  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich. 

5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 

7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane  

z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach 

8. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez 

nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 

9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych 

Organizatora w czasie trwania zawodów. 

10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. 

Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu  

i uczestnictwa w zawodach. 

11. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora 

natomiast interpretacja przepisów sportowych niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego 

wyścigu. 



12. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne 

podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz publikację swojego wizerunku w 

mediach.  

13.  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U.z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

14. Uczestnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia 

się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani 

zachowywać się w sposób niesportowy. 

15.  Nieznajomość regulaminu Ogólnopolskiego Półmaratonu Żarnowieckiego  i jego nieprzestrzeganie 

nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów. 

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie 

 


