
Regulamin  

II Półmaratonu Szlakiem Św. Jakuba 

 

I. Cel: 

 Odkrywanie nowych wartości i poszukiwanie w sobie lepszego człowieka. 

 Promocja unikatowych krajobrazów Doliny Drwęcy i Gminy Ciechocin. 

 Rekreacja inspiracją do zdrowego trybu życia. 

 Promocja walorów i atrakcji Szlaku św. Jakuba.  

 

II. Organizator: 

 Urząd Gminy Ciechocin 

87-408 Ciechocin  

tel. 56 683-77-81 

 Biuro Półmaratonu znajduje się w budynku Urzędu Gminy,   

czynne od 07.06.2017 r.  do 08.06.2017 r. w godzinach od 8:00-15:00. 

Dnia 09.06.2017 r. w godzinach 8:00 – 18:00.  

tel. 56 683-77-81/83. 

Biuro Półmaratonu w dniu 10.06.2017 r. mieścić się będzie na Zamku Golubskim,  

ul. PTTK 13, 87 – 408 Golub – Dobrzyń, od godz. 7:30 do 10:00. 

 Nowe zgłoszenia i wydawanie pakietów na Półmaraton przyjmujemy do dnia 

10.06.2017 r. do godz. 9:00. 

 

III. Termin, miejsce: 

 Bieg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 roku. 

 Start: Zamek Golubski, godz. 10:00. 

 Trasa: Golub-Dobrzyń- Paliwodzizna-Rudaw-Nowa Wieś- Kujawy- Ciechocin. 

 Meta: Ciechocin (obok Urzędu Gminy Ciechocin). 

 Długość trasy: 21.097 km 

 Trasa będzie oznakowana, co 1 km  

 

 

 



 

 

IV. Punkty kontrolne, odżywianie oraz limit czasu: 

 Punkty odżywiania będą rozstawione, co 5 km 

 Punkty kontrolne pomiaru czasu będą znajdowały się, co 10 km 

 Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3,5 godziny. 

 Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do 13:30 będą mogli dojechać minibusem  

z napisem „Koniec Półmaratonu”. 

 

V. Uczestnictwo: 

 W 1 Półmaratonie Szlakiem Św. Jakuba prawo startu mają osoby, które do dnia 

10.06.2017 ukończą 18 lat . 

 Zawodnicy startujący w 1 Półmaratonie Szlakiem Św. Jakuba muszą być 

zweryfikowani w Biurze Półmaratonu w dniach 07, 08 i 09.06.2017 r. i w dniu 

Półmaratonu do godziny 9:00. 

 Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenie czy jego zgłoszenie 

zostało ujęte na liście startujących. 

 Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że uczestnik zapoznał się  

z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 W dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych. 

 Odbieranie pakietów startowych i numerów startowych będzie możliwe  

od 07.06 do 08.06.2017 r. od 8:00 do godziny 15:00, dnia 09.06.2017 r. od 8:00 do 

godziny 18:00 w budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie pokój nr 11, a w dniu 

10.06.2017 od godz. 7:30 do godz. 9:00 na Zamku golubskim, ul. PTTK 13, 87 – 400 

Golub-Dobrzyń.  

 

VI. Klasyfikacja. 

Będzie prowadzona następująca klasyfikacja: 

 Generalna open- kobiet i mężczyzn. 

 Wiekowa kobiet i mężczyzn 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, powyżej 70 lat.  

 



Mężczyźni:     Kobiety: 

 

M18 18-29 lat 

M30 30-39 lat 

M40 40-49 lat 

M50 50-59 lat 

M60 60-69 lat 

M70 70 lat i więcej 

K18 18-29 lat 

K30 30-39 lat 

K40 40-49 lat 

K50 50-59 lat 

K60 60-69 lat 

K70 70 lat i więcej 

 

 

 

VII. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia do biegu dokonywane będą drogą elektroniczną poprzez formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ciechocin.pl (baner,, Festiwal Zielona Rzeka’’ 

– Półmaraton - Rejestracja). 

 Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 6 czerwca 2017 roku. Po tym terminie 

zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów II Półmaratonu Szlakiem św. 

Jakuba w dniu 10 czerwca 2017 roku. Liczba wolnych pakietów będzie znacząco 

ograniczona.  

 Limit uczestników w biegu wynosi 1000 osób.  

 

VIII. Opłaty: 

 Za zgłoszenie uważa się wypełnienie zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na konto 

organizatora (przelew opłaty startowej na konto Urzędu Gminy Ciechocin  

66 9491 0003 0030 0012 0489 0001 z dopiskiem Półmaraton Szlakiem św. Jakuba). 

 Opłata za udział w II Półmaratonie Szlakiem Św. Jakuba wynosi 20 zł od osoby. 

 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

 

 

 

http://www.ciechocin.pl/


IX. Nagrody: 

 W klasyfikacji generalnej open kobiet i mężczyzn miejsca I-V otrzymują nagrody 

pieniężne i puchary. 

 Wszystkie zawodniczki i zawodnicy otrzymują medal (muszelka pielgrzyma). 

 Nagrody pieniężne zostaną przekazane na wskazane konto bankowe. 

 Nagrody pieniężne w kategorii generalnej open kobiet i mężczyzn: 

I miejsce  - 1.000,00 zł + puchar 

II miejsce -  750,00 zł  + puchar 

III miejsce – 500,00 zł + puchar 

IV miejsce - puchar 

V miejsce - puchar 

 

X. Żywienie: 

 Po ukończeniu biegu wszyscy startujący otrzymają napoje i posiłek.  

 

XI. Postanowienie ogólne: 

 Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania Półmaratonu. 

 Zawodnik potwierdza, że bierze udział w zawodach wyłącznie na własną 

odpowiedzialność. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się  

z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwość odniesienie obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.   

 Każdy uczestnik Półmaratonu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od 

nieszczęśliwych wypadków. 

 Organizator nie odpowiada za ubrania pozostawione w strefie startu. 

 Podczas biegu zawodnik musi posiadać numer startowy przymocowany do koszulki. 

 Szatnie będą znajdowały się w pobliżu startu (namioty). Zawodnicy oddają rzeczy 

zapakowane w worki z numerami startowymi w godzinach od 7:00 – 9:45. 

 Wydawanie worków odbędzie się za okazaniem numeru startowego. 

 Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora. 

 


