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                                              AKTUALNY NA 4.08.2016r. 

 

REGULAMIN 

V Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2016 

o Puchar Burmistrza Krasnegostawu 

 

KATEGORIE  DODATKOWE; 
 

 Służby Mundurowe , w tym dodatkowa klasyfikacja; Służba Więzienna 

 Nauczyciele 

 Samorządowcy 

Kategorie specjalne;  

 Mistrzostwa  Powiatu Krasnostawskiego kobiet i mężczyzn w Półmaratonie 

 Najstarsza zawodniczka i Najstarszy zawodnik. 

 

I. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Integracja środowiska biegaczy 

3. Promocja Miasta Krasnystaw i Regionu. 

4. Promocja „Chmielaków Krasnostawskich" 

 II. ORGANIZATORZY  

1.   Burmistrz Krasnegostawu 

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie . 

3.Obsługę w zakresie zapisów i pomiaru czasu prowadzi inessport 

www.zapisy.inessport.pl 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zapisów prosimy o kontakt pod  

numer tel: 570 783 336 

III. PATRONAT, WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY 

1.  Minister Sportu i Turystyki 

2.  Minister Rolnictwa Rozwoju Wsi. 

3.  Wojewoda Lubelski. 

4.  Marszałek Województwa Lubelskiego.  

5.  Prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. 

6.  MaratonyPolskie  

7. Stowarzyszenie Krasnystaw Biega. 

 

http://www.zapisy.inessport.pl/
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IV.  TERMIN, MIEJSCE, TRASA BIEGU. 

1. 20  sierpnia 2016 roku o godz. 9.00 - start i meta: ul. Sikorskiego10 (obok Dworku 

Starościńskiego) 

2. Długość trasy 21,1 km (1 pętla; asfalt – ok.12km, droga gruntowa utwardzona – 2,1  

km(ścieżka rowerowa nad Wieprzem) + ok.7 km( droga leśna). 
3. Trasa biegu;   ul. Sikorskiego, ul. Oleszczyńskiego, ul. PCK, ul. Mickiewicza,  

ul. Poniatowskiego, ul. Czysta, ul. Partyzantów, ścieżka rowerowa nad Wieprzem,  

ul. Czechowicza, ul. Borowa, ul. Krasickiego (obok OSM), Widniówka, droga leśna 

Leśnictwa Namule, droga wojewódzka 842, droga między stawami, Niemienice,  

ul. Krakowskie Przedmieście,. ul. Piłsudskiego, ul. Sikorskiego.  

4. Na trasie; - 3 punkty podawania wody – ok. 5,2 km, ok. 11,5 km, ok.18 km.  

W przypadku upału ustawimy kurtyny wodne. 

5. Na trasie; Punkt kontrolny pomiaru czasu- 11,5 km. 

6. Trasa - oznaczona co 1 km. 

 

 BIURO ZAWODÓW 

Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych w Centrum Sportowo -

Rekreacyjnym, u. Piłsudskiego 48 (stadion miejski): 

19 sierpnia 2016 r. w godz. 17.00-20.00 

20 sierpnia 2016 r. w godz. 6.30-8.30 

SZATNIA I PRZECHOWALNIA 

Centrum Sportowo-Rekreacyjne, ul. Piłsudskiego 48 (stadion miejski) 

1. Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu 20 sierpnia 2016 - czynna w godz. 6.30- 15.00 

2. Do depozytu przyjmowane będą rzeczy osobiste zawodników zapakowane  

do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji). 

3. Wydawanie worków z depozytu - za okazaniem numeru startowego. 

4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora  

od odpowiedzialności za pobranie worka z depozytem przez inną osobę. 

5. Miejsca parkingowe: 

- Centrum Sportowo-Rekreacyjne, ul. Piłsudskiego 48 

- Starostwo Powiatowe, ul. Sobieskiego 3 

Noclegi 

Organizator udostępnia bezpłatnie miejsce do spania (materac g imnastyczny) w Centrum 

Sportowo-Rekreacyjnym ul. Piłsudskiego 48, zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację na 

formularzu zgłoszeniowym. Miejsce do spania zostanie udostępnione  w dniu 19 sierpnia 2016 r.  

-po okazaniu numeru startowego. Obowiązuje regulamin obiektu. 

 

V. PROGRAM ZAWODÓW   20 sierpnia 2016 r. 

1.   6.30 - 8.30 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie pakietów i numerów startowych  

                  Centrum Sportowo-Rekreacyjne, ul. Piłsudskiego 48 (stadion miejski) 

2.   8.55 - uroczyste otwarcie biegu 

3.   9.00 - start biegu na dystansie 21,1 km (ul. Sikorskiego – obok Dworku 

Starościńskiego) 

4.   12.00-14.00 – zakończenie biegu, dekoracje zawodniczek/zawodników, którzy ukończyli 

bieg w regulaminowym czasie. 

 

VI.  ZGŁOSZENIA  I OPŁATA STARTOWA 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (on-line) – link na 

stronie internetowej; www.mosirkrasnystaw.pl  do 10 sierpnia 2016r. lub bezpośrednio u 

Organizatora (od 11 sierpnia 2016r.) 

Każdy uczestnik powinien dokonać opłaty  startowej na konto bankowe MOSiR w ciągu 7 dni  

od momentu dokonania e-zgłoszenia (on-line) najpóźniej do 10 sierpnia 2016 r. 

http://www.mosirkrasnystaw.pl/


str. 3 

 

Dowodem dotarcia opłaty startowej na konto organizatora jest pojawienie się numeru 

startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej, a w przypadku opłacających  

        udział  w Biurze Zawodów – wydanie pakietu startowego. 

Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ 

opłaty startowej na konto organizatora lub wpłata w Biurze MOSiR lub Biurze Zawodów. 

 

Opłata startowa w zależności od terminu wpłaty (liczy się data zaksięgowania na koncie 

organizatora) wynosi:  

 40 zł – do 1 sierpnia 2016 r. wpłata na konto bankowe 

 60 zł – od 2 do 10 sierpnia 2016 r. wpłata na konto bankowe 

                   (po tym dniu zgłoszenia on-line zostają zawieszone) 

•  80 zl – od 11-18 sierpnia(do godz.14.00) 2016r.  

                  zgłoszenie + wpłata- Biuro MOSiR ul. Piłsudskiego 52a 

•  80 zł – 19, 20 sierpnia (do godz. 8.30)  2016r.  

                   zgłoszenia+wpłata - Biuro Zawodów, CSR ul. Piłsudskiego 48  

 

Opłatę startową należy wpłacać: 

Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji 22-300 Krasnystaw 

Nr konta: BS Krasnystaw 66 8200 0008 2001 0010 3583 0001 

Tytuł płatności: Opłata startowa Półmaraton 2016, Imię i Nazwisko, adres uczestnika   
lub -11 sierpnia -18 sierpnia (do godz.14.00)  2016 -Biuro MOSiR ul.Piłsudskiego 52a 

     -w dniach 19, 20 sierpnia 2016 r. Biuro Zawodów w CSR ul. Piłsudskiego 48  

 Jeśli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości (np. 

przekroczenie terminu wpłaty wynikające z regulaminu) uczestnik jest zobowiązany 

do niezwłocznego dopłacenia różnicy. 

    Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi i nie może być przekazana innej osobie oraz 

nie może być przeniesiona na inne imprezy. 

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 
Limit uczestników  

Organizatorzy ustalają limit uczestników na 700 osób (decyduje kolejność wpłat). 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu oraz wcześniejszego zamknięcia zapisów w 

przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. 

 
 

1. W Półmaratonie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 19 sierpnia 2016 r. ukończą 18 lat 

    oraz dokonają pełnej procedury zapisu i opłat. 

2. W czasie rejestracji zawodnicy mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości ze    

    zdjęciem w celu weryfikacji danych oraz dokumentu potwierdzającego prawo udziału  

    w kategoriach dodatkowych. 

 3.. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z      

   akceptacją regulaminu biegu, warunków bezpieczeństwa na trasie oraz wyrażeniem zgody     

   na przetwarzanie swoich danych  osobowych  dla potrzeb  wewnętrznych  organizatora,    

   a także  na  wykorzystanie  wizerunku startującego w materiałach informacyjnych oraz  

   reklamowych organizatora. Przekazanie swojego numeru  startowego innej osobie lub bieg  

    bez  numeru spowoduje dyskwalifikację  zawodnika. 

4. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego  

   przez tą osobę upoważnienia zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu     

  osobistego osoby upoważnionej i upoważniającej oraz kserokopii dowodu osobistego osoby    

   upoważniającej – druk do pobrania na stronie internetowej; www.mosirkrasnystaw.pl 

5.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza szatnią lub wyznaczonym miejscem.  
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6.Zawodnicy mają obowiązek dostosować się do przepisów ruchu drogowego i zachować    

   wszelkie środki ostrożności - pokonując trasę po drogach miejskich korzystają z wyznaczonej   

   specjalnie w tym celu części jezdni. W miejscu gdzie droga jest wyłączona z ruchu tylko  

   częściowo, zawodnicy zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej strony drogi,  

   nie wybiegają na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane  

   przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów.  

   Zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play.  

7.Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane systemem  

   elektronicznego pomiaru czasu.  

 - każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy oraz CHIP mocowany do    

   buta. Brak chipa przy bucie oraz numeru startowego jest jednoznaczne z dyskwalifikacją 

zawodnika 

 - każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie. 

 - do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto. 

8. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie całego dystansu po    

   zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym  czasie 3 godzin.  

9. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:00 są zobowiązani do przerwania 

biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu". Ktokolwiek pozostanie 

na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do 

obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

10.  Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących 

funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy 

biegu przez odpowiednie służby . 

11. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet zawodniczy, na który składa    

      się; koszulka pamiątkowa, materiały informacyjne, pakiet regeneracyjny, numer startowy z   

      imieniem–wpłaty wpisowego do 1 sierpnia 2016r.CHIP do pomiaru czasu (zwrotny),agrafki  

11. ZE WZGLĘDU NA UTRUDNIENIA NA TRASIE UDZIAŁU W ZAWODACH   

        NIE MOGĄ BRAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PORUSZAJĄCE SIĘ NA     

        WÓZKACH. 

 

VIII. KLASYFIKACJA 
 

     Prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

• klasyfikacja generalna kobiet 

• klasyfikacja generalna mężczyzn 

• klasyfikacja w kategoriach wiekowych: 

Kobiety: K 18-29; K 30-39; K 40 – 49; K 50 i starsze 

Mężczyźni: M 18-29; M 30-39; M 40 – 49; M 50 – 59; M 60 i starsi 

• KLASYFIKACJE DODATKOWE 

 Służby Mundurowe (policja, wojsko, księża i zakonnicy, służba więzienna, straż pożarna, 

straż graniczna, straż leśna, służba celna, w tym pracownicy cywilni w/w służb – należy 

udokumentować zatrudnienie w wyżej wymienionych jednostkach w trakcie weryfikacji) 

- w tym dodatkowo  Służba Więzienna (wyłącznie pracownicy służby więziennej, 

udokumentować zatrudnienie w wyżej wymienionych jednostkach w trakcie weryfikacji) 

 Nauczyciele i inni pracownicy zatrudnieni w placówkach oświatowych – należy 

udokumentować zatrudnienie w wyżej wymienionych jednostkach w trakcie weryfikacji 

 Samorządowcy (radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, wójtowie, 

burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, pracownicy urzędów gmin, 

miast, starostw, urzędów marszałkowskich – należy udokumentować zatrudnienie w wyżej 

wymienionych jednostkach w trakcie weryfikacji 
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KLASYFIKACJE SPECJALNE 

 Mistrzostwa  Powiatu Krasnostawskiego kobiet i mężczyzn w Półmaratonie 

– należy udokumentować zamieszkanie na terenie powiatu w trakcie weryfikacji 

 Najstarsza zawodniczka i Najstarszy zawodnik. 

 

 

ZAWODNIK MOŻE BYĆ PRZYPISANY TYLKO DO JEDNEJ KLASYFIKACJI 

DODATKOWEJ  Z WYJĄTKIEM; 

 

 SLUŻBY MUNDUROWE     -      SŁUŻBA  WIĘZIENNA 

 

 
 IX. NAGRODY  

 
1. Kategoria generalna kobiet i mężczyzn: (miejsca I-VI) ; 

      -dyplomy, puchary  oraz nagrody finansowe w wysokości ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGRODY  

W KATEGORII GENERALNEJ I KATEGORIACH WIEKOWYCH NIE 

DUBLUJĄ SIĘ !!!. 

 

2. Kategorie wiekowe (4+5) kobiet i mężczyzn: (miejsca I-III);  

- statuetki, dyplomy i nagrody finansowe w wysokości ;  
 

 

 

 

 

 

3. Kategoria; Służby Mundurowe -kobiety i mężczyźni : (miejsca I-III); 

       - statuetki, dyplomy i nagrody o wartości; 

 

 

 

 

 

 

4. Kategoria; Nauczyciele- kobiety i mężczyźni: (miejsca I-III); 

      - statuetki, dyplomy i nagrody o wartości; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI: 

I miejsce  – 750 zl I miejsce  – 750 zl 

II miejsce – 550 zł II miejsce – 550 zł 

III miejsce –400 zł III miejsce –400 zł 

IV miejsce – 300 zł IV miejsce – 300 zł 

V miejsce –  250 zł V miejsce –  250 zł 

VI miejsce – 200 zł VI miejsce – 200 zł 

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI: 

I miejsce  – 150 zł. I miejsce  – 150 zł. 

II miejsce –  120 zł. II miejsce –  120 zł. 

III miejsce –100 zł. III miejsce –100 zł. 

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI: 

I miejsce  – 150 zł. I miejsce  – 150 zł. 

II miejsce –  120 zł. II miejsce –  120 zł. 

III miejsce –100 zł. III miejsce –100 zł. 

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI: 

I miejsce  – 150 zł. I miejsce  – 150 zł. 

II miejsce –  120 zł. II miejsce –  120 zł. 

III miejsce –100 zł. III miejsce –100 zł. 
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5. Kategoria; Samorządowcy- kobiety i mężczyźni: (miejsca I-III); 

      - statuetki, dyplomy i nagrody o wartości; 

 

 

 

 

 

6. Kategoria;  MISTRZOSTWA POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO 

- kobiety i mężczyźni:  

       (miejsca I-III);- statuetki, dyplomy i nagrody  o wartości; 

 

 

 

 

 

7. Kategoria; SŁUŻBA WIĘZIENNA- kobiety i mężczyźni:  

     (miejsca I-III);- statuetki, dyplomy i nagrody o wartości; 

 

 

 

 

 

 

8.  Najstarsza zawodniczka, najstarszy zawodnik- nagrody rzeczowe. 
 

9. Nagrody rzeczowe dla wylosowanych zawodniczek/zawodników. Którzy ukończyli bieg po       

     raz piąty. 

 

Uwaga!!! 

 

1.  Każdy z zawodników (zawodniczka),  który/a ukończy bieg w regulaminowym czasie    

     otrzyma pamiątkowy medal. 

2.   Nagrody finansowe określone w regulaminie stanowią wartość netto, a Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie zobowiązuje się do odprowadzenia należnego 

podatku. 

3. W przypadku nie odebrania nagrody w trakcie dekoracji przez jej zdobywcę, pozostaje ona 

do jego dyspozycji przez okres 30 dni od dnia zawodów. Nie zgłoszenie się po nią w tym 

terminie skutkuje utratą nagrody 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród. 

 

 

X .  FINANSOWANIE 
 

Koszty organizacji V Półmaratonu Chmielakowego pokrywają:  

Sponsorzy i Organizatorzy. 

 

 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszyscy uczestnicy biorąc udział w Półmaratonie startują na własną odpowiedzialność i 

nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia 

zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 

2. Organizator zaleca przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii 

lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.  

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI: 

I miejsce  – 150 zł. I miejsce  – 150 zł. 

II miejsce –  120 zł. II miejsce –  120 zł. 

III miejsce –100 zł. III miejsce –100 zł. 

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI: 

I miejsce  – 200 zł. I miejsce  – 200 zł. 

II miejsce –  150 zł. II miejsce –  150 zł. 

III miejsce –120 zł. III miejsce –120 zł. 

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI: 

I miejsce  – 200 zł. I miejsce  – 200 zł. 

II miejsce –  150 zł. II miejsce –  150 zł. 

III miejsce –120 zł. III miejsce –120 zł. 
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4. Ewentualne  sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie 

zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów. 

5. Szablon dyplomu ukończenia V Półmaratonu będzie do pobrania na stronie:  

www.mosirkrasnystaw.pl  

6. Druk upoważnienia do odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby do pobrania na   

      stronie internetowej; www.mosirkrasnystaw.pl 

7. Aktualizacja informacji na stronie na bieżąco. 

8. Uczestnicy V Pólmaratonu mogą uczestniczyć bezpłatnie w koncertach i innych imprezach 

w ramach  imprezy Chmielaki Krasnostawskie 2016. 

 

  

XII. KONTAKT 
 

1. Sprawy organizacyjne, dotyczące zapisów, opłat startowych i zabezpieczenia technicznego 

biegu ; 

Szczepan Olchowski 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie,  

ul. Piłsudskiego 52a, tel. 82 576 22 03, kom.601 590 382                               

   e-mail:mosirkrasnystaw@gmail.com 

 

http://www.mosirkrasnystaw.pl/

