
Regulamin 
ECO MARATON RADOŚCI 

2016 
MYSŁOWICE 

Cel 
Propagowanie naturalnego biegania w naturalnych warunkach – ścieżki leśne, 
lasy – bez współczesnego balastu odcinającego od świata natury. 
Promocja zdrowego trybu życia i walki z uzależnieniami. 
Promocja regionu i województwa śląskiego
Promocja Mysłowic i śląskich lasów. 

Organizator
Tomasz Katan 

Wsparcie organizatorskie:
Straż Pożarna w Mysłowicach 
MOSiR Mysłowice 
OSP Kosztowy
OSP Dziećkowice
OSP Janów 
Urząd Miasta Mysłowice
Fundacja Sport i Sztuka "Fenix" - www.facebook.com/FundacjaFenix

Termin
7.08.2016 g. 9:00

Dystans:
ECO Maraton Radości – 42,195 m ( klasyczny dystans maratonu) 
ECO Półmaraton Radości - 21,097 m ( klasyczna „połówka”) 
Radosna Piątka - 5 000 m 
Radosne Wahadełko - ok. 100 m ( specjalny) 

Dyscypliny: 
Klasyfikacje odbywają się w BIEGU 
dopuszcza się start zawodników nordic walking oraz canie cross – klasyfikacja 
wspólna z biegaczami 

Biuro Zawodów
Mysłowice al. Spacerowa 23 przy zalewie „Fala” 
Baza Namiotowa przy Starcie i Mecie 
Parking przy Biurze Zawodów 
Biuro zawodów czynne od godziny 8:00 – do startu zawodników 

Start / Meta
Aleja Spacerowa – Mysłowice ( obok Biura Zawodów) 

godziny startu:  8:30 – 9:00 Radosne Wahadełko 
tylko dla dystansu maratonu 

9:10 – Start Wspólny 5 km, 21 km, 42 km

http://www.facebook.com/FundacjaFenix


9:30 – 10:30 Radosne Wahadełko 
tylko dla dystansu 5 km 

10:30-11:30 Radosne Wahadełko 
tylko dla dystansu 21 km 

11:00 – Dekoracja Zawodników na 5 km 
11:30 – Dekoracja Zawodników na 21 km 
12:00 – Dekoracja Radosne Wahadełko (lub później) 
12:30 – Dekoracja Zawodników na 42 km Mężczyźni
13:00 – Dekoracja Zawodniczek na 42 km ( lub później) 

    
Zaplecze
Osobne Szatnie dla Panów i Pań
Depozyt ( odbiór po okazaniu numerka startowego)
Toalety przy Starcie 
Brak Pryszniców ( pozostaje zalew) 

Catering
Woda i Piwo oraz sznita z tłustym na Mecie 
W punkcie odżywczym na trasie – woda ( w połowie okrążenia dotyczy 21 i 42 km)
W punkcie odżywczym przy starcie – woda, isotonic, piwo, banan, pomarańcze, 
cytryny 

Trasy 
ECO Maraton Radości – 42,195 m ( klasyczny dystans maratonu) 
w 95% ścieżki leśne, 5 % asfalt, pofałdowana, pagórkowata
dystans: 21,1 km pomiar za pomocą GPS Timex różnica +/- 2 %
cztery okrążania. 
Różnica wysokości 91 m (261 do 352 m)
Całkowite wzniesienie / spadek terenu 1350 m

Okrążenia – ok. 10, 6 km 

ECO Półmaraton Radości - 21,097 m ( klasyczna „połówka”) 
w 95% ścieżki leśne, 5 % asfalt, pofałdowana, pagórkowata
dystans: 21,1 km pomiar za pomocą GPS Timex różnica +/- 2 %
dwa okrążania. 
Różnica wysokości 91 m (261 do 352 m)
Całkowite wzniesienie / spadek terenu 624 m

Okrążenie nr 1 – 10,6 km

Radosna Piątka - 5 000 m 
w 100 % ścieżki leśne, pofałdowana, pagórkowata
dystans: 5,0 km pomiar za pomocą GPS Timex różnica +/- 2 %
Różnica wysokości 40 m (261 do 301 m)
Całkowite wzniesienie / spadek terenu 124 m

Okrążenie – 5 km 

Radosne Wahadełko - ok. 100 m ( specjalny) 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ritjbjbcahkhchvd
http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=58F4ADBF1E0450D2319708840DA453FF.fe1?fileId=nfxggqpiudlvqbta
http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=58F4ADBF1E0450D2319708840DA453FF.fe1?fileId=nfxggqpiudlvqbta


Oznaczenia
pionowe i poziome co kilometr dla biegu i dla marszu
strzałki kierunkowe 

Uwaga
Zawody odbędą się również w przypadku utrudnionych warunków pogodowych. 
W przypadku obfitych opadów należy liczyć się ze śliską i błotnistą trasą. 
W przypadku wysokich temperatur należy zaopatrzyć się w własną wodę i 
nakrycie głowy. 
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przeniesienia zawodów w 
przypadku żałoby narodowej, warunków atmosferycznych zagrażających życiu lub
zdrowiu zawodników. O takiej ewentualności organizator powiadomi zawodników 
poprzez SMS-y najwcześniej jak będzie to możliwe.

Uczestnicy
ECO Maraton otwarty zarówno dla biegaczy zrzeszonych w klubach jak i dla
amatorów, którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy, uiścili opłatę startową oraz 
posiadają aktualne badania lekarskie lub w dniu zawodów podpiszą oświadczenie
o braku przeciwwskazań do uprawiania biegania i że uczestniczą w zawodach na 
własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione 
przez uczestników jak i spowodowane przez uczestnika osobom trzecim.
Opiekę medyczną w trakcie biegu sprawować będą ratownicy wraz z karetką 
pogotowia.
W zawodach mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia dotyczy 21 km i 42 km, w 
przypadku dystansu 5 km od 10 lat. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą 
posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów do wzięcia udziału w 
zawodach. W przypadku opiekunów nie będących opiekunem prawnych ( np. 
nauczycieli, trenerów, etc) należy mieć upoważnienie podpisane przez opiekuna 
prawnego, że dana osoba sprawuje opiekę nad małoletnim w trakcie zawodów. 

Zgłoszenia
poprzez stronę internetową: 
www.fsis.pl 
w dniu zawodów od godziny 8:00- 9:10

Weryfikacja
W biurze zawodów należy posiadać dowód osobisty i dokument potwierdzający 
dokonanie opłaty startowej. 

Opłata
Pobiera się opłatę startową w wysokości:
30 zł do dnia 11.03.2016 
40 zł do dnia 30.07.2016 
60 zł w dniu zawodów 
Jeśli zapiszesz się jednocześnie na 10 Bieg Spełnionych Marzeń – 14.01.2017
płacisz 60 zł i dostajesz worek sportowy gratis – do 28.02.2016 

Nie dotyczy Radosnego Wahadełka gdzie start dla zawodników dystansów 5 km, 
21 km i 42 km jest bezpłatny. 

http://www.fsis.pl/


Opłaty nie można przekazać innemu zawodnikowi. 
Zawodnik który nie startuje w zawodach nie może odebrać pakietu startowego.

LIMIT: 
Zakładamy limit zawodników 250 osób w sumie. 

Wpłata
Opis: 2 ECO Nazwisko, Imię, Miasto, dystans
Nr konta: PKO BP 35 1020 2528 0000 0202 0334 9032
Fundacja Sport i Sztuka "FENIX" ul. Lenartowicza 82/10; 41-219 Sosnowiec

Klasyfikacje i Nagrody: 

ECO Maraton Radości – 42,195 m ( klasyczny dystans maratonu) 
1-5 miejsce OPEN M i K 
Puchar, Dyplom, Nagrody rzeczowe 
ECO Półmaraton Radości - 21,097 m ( klasyczna „połówka”) 
1-3 miejsce OPEN M i K 
Puchar, Dyplom, Nagrody rzeczowe 

Radosna Piątka - 5 000 m 
1-3 miejsce OPEN M i K 
Puchar, Dyplom, Nagrody rzeczowe 

Radosne Wahadełko - ok. 100 m ( specjalny) 
1-3 miejsc OPEN M i K i młodzież do 18 lat M i K 
Statuetka Fenixa, Dyplom, upominki 

Zawodnicy którzy ukończą Zawody otrzymają:
okolicznościową Statuetkę Fenixa 
okolicznościową koszulkę

Ważne: 
Organizator uprzejmie prosi o nie używanie w trakcie zawodów: 

– odtwarzaczy muzycznych w tym także telefonów komórkowych
– start i uczestnictwo w zawodach w słuchawkach muzycznych 

Organizator proponuje start bez zegarka, bez systemu GPS, bez zbędnego 
obwieszania się technicznymi gadżetami, prowiantem, odżywkami 

Postanowienia Końcowe

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie ustnej w
dniu zawodów najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem dekoracji.
W razie spraw spornych Organizator decyduje o sposobie i czasie ich rozwiązania

Kontakt
www.fsis.pl
www.facebook.com/FundacjaFenix
katan.tomasz@gmail.com
605 784 673 ( między godziną 10:00 – 18:00 / poniedziałek – piątek) 


