
REGULAMIN 
XVI PÓŁMARATON CHEŁMŻYŃSKI 2018  

o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 
Chełmża, 1 maja 2018 r. 

BIURO ORGANIZACYJNE:  
URZĄD MIASTA CHEŁMŻY, 
87 - 140 Chełmża, ul. Hallera 2. 
tel. + 48 56 675 22 91 w 42. fax + 48 56 675 21 22. 
mail: promocjaum@post.pl 

UWAGA! Od dnia 30.04.2018 r. od godz.15.00 do 01.05.2018 r. biuro zostaje przeniesione do Hali 
Sportowo - Widowiskowej Ośrodka Sportu i Turystyki, 87 - 140 Chełmża, ul. Hallera 19,  tel. + 48 56 
675 39 24  

1. ORGANIZATOR  

1. Półmaraton jest imprezą Miasta Chełmży.  

2. TERMIN I MIEJSCE  

1. Bieg odbędzie się w dniu 1 maja 2018 roku na trasie wokół Jeziora Chełmżyńskiego drogami o 
nawierzchni asfaltowej oraz na kostce brukowej (ok. 1 km) (Chełmża, Mała Grzywna, Mirakowo, 
Sławkowo, Zalesie, Pluskowęsy, Chełmża). 

2. Start: Chełmża, ul. Chełmińska, na wysokości posesji o nr 17, godz.1000. 

3. Trasa: Trasa posiada atest PZLA, oznakowany każdy kilometr. 

a) Meta: Chełmża, Rynek. Limit czasu – 3 godziny. 

b) Punkty odżywcze z napojami na 7 i 14 km. 

c) Organizator zapewnia opiekę lekarską na trasie biegu i mecie.       

3.UCZESTNICTWO  

1. W XVI  Półmaratonie Chełmżyńskim 2018 prawo startu mają osoby, które do dnia 30 kwietnia 2018 
r. ukończą 18 lat oraz spełnią inne wymagania niniejszego regulaminu.  

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 1 maja 2018 r. w 
godz.7.00 – 9.30. Po tym czasie weryfikacja zostaje zakończona 

3. Podczas weryfikacji należy przedstawić:  

▪dowód tożsamości do weryfikacji daty urodzenia,  

▪dowód wpłaty wpisowego.  

 



4.ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej: 
https://elektronicznezapisy.pl/event/2344.html 
lub telefonicznie tel. + 48 56 675 22 91 w.42                                                                                                      
Osoby zgłoszone w/w formie mają już wypisany formularz i nadany numer startowy. Wymagana jest 
jedynie weryfikacja danych. 

2. Formularz zgłoszenia do biegu wypełnia na miejscu osobiście jedynie zawodnik, który nie zgłosił się 
elektronicznie lub telefonicznie. 

3. Opłata startowa wynosi 40 zł. Wpłata na konto BS Chełmno 98 9486 0005 0000 2828 2000 0031 z 
dopiskiem XVI Półmaraton Chełmżyński. Potwierdzenie wpłaty do wglądu dla organizatora przy 
weryfikacji zawodnika. W przypadku zgłoszenia się do biegu w dniu 1 maja 2018 r – opłata wynosi 80 
zł. Zawodnicy mieszkający na stałe w Chełmży oraz osoby, które ukończyły 70 lat są zwolnieni z opłaty 
startowej 

4. Termin zgłoszenia upływa w dniu 27.04.2018 roku. Osobom zgłoszonym po tym terminie 
organizator nie gwarantuje pakietu gadgetów.  

5.BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU 

1. Bieg odbędzie się przy otwartym ruchu kołowym. 

2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu. 

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników, zawodnicy startują na 
własną odpowiedzialność. 

6.KLASYFIKACJE  

1. Klasyfikacja generalna kobiet.  

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn.  

3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych  

7.NAGRODY  

1. Klasyfikacja generalna kobiet:  

I m - puchar, nagroda rzeczowa, 

II m – puchar, nagroda rzeczowa,  

III m - puchar, nagroda rzeczowa.  

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn:  

I m - puchar, nagroda rzeczowa, 

II m – puchar, nagroda rzeczowa, 

III m - puchar, nagroda rzeczowa. 



3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: nagrody rzeczowe. 

4. Kategorie wiekowe: 

Mężczyźni:   M2 – 18 – 29 lat       Kobiety : K1 – 18 – 34 lat 

                      M3 -  30 – 39 lat                        K2 -  35 i powyżej 

                      M4 -  40 – 49 lat 

                      M5 – 50 – 59 lat 

                      M6 – 60 – 69 lat 

                      M7 – 70 i powyżej 

5. Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody w kategorii generalnej, nie otrzymują nagród w kategoriach 
wiekowych. 

6. Po ceremonii wręczenia nagród zostaną rozlosowane nagrody spośród wszystkich uczestników 
biegu. Osoba, której numer zostanie wylosowany musi być obecna przy losowaniu w celu odebrania 
nagrody. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby następuje ponowne losowanie nagrody. 

7. Przewidujemy również nagrodę rzeczową dla zawodników, którzy uzyskają lepszy od 
dotychczasowego rekordu trasy ( kobiety poniżej 1:17:14; mężczyźni 1:09:08 ) 
 

8.WYŻYWIENIE  

1. Wszystkim zawodnikom przysługuje ciepły posiłek regeneracyjny po zakończeniu biegu wydawany w 
miejscu wyznaczonym przez organizatora.   

2. Pozostałe wyżywienie na własny koszt uczestników.  
 

9.FINANSOWANIE  

1. Koszty organizacji Półmaratonu pokrywają:  

Samorząd Miasta Chełmży – organizator,  

Firmy i instytucje wspomagające Półmaraton – wykaz w komunikacie.  

2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy.  

3. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:  

pakiet gadgetów (koszulka itp.)  

po ukończeniu biegu - okolicznościowy medal, 

wyżywienie i napoje podane w punkcie 8. regulaminu.  

4. Komunikat końcowy imprezy  (dostępny po biegu na stronach www.elektronicznezapisy.pl oraz 
www.maratonypolskie.pl)  

http://www.elektronicznezapisy.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/


10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki na 
klatce piersiowej.  

2. Półmaraton będzie rozgrywany zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.  

3. Szatnie i przebieralnie oraz umywalnie i natryski usytuowane będą w Hali Widowiskowo - Sportowej 
Ośrodka Sportu i Turystyki, przy ul. Hallera 19. Wydawanie przekazanych rzeczy za okazaniem numeru 
startowego.  

4. Parking (bezpłatny) w dniu 1 maja 2018 r. znajdować się będzie przy Biurze Organizacyjnym na 
płycie boiska Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży przy ul. Hallera 19 i czynny będzie od godz. 700  do 
godz. 1600  . 

5. Komunikat końcowy będzie zamieszczony na stronie internetowej www.chelmza.pl.  

6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

7. Wszelkie informacje dotyczące XVI Półmaratonu Chełmżyńskiego można uzyskać telefonicznie tel. 
(0-56) 675-22-91 w. 42. 
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