
r e g u l a m i n 
Półmaratonu Opolskiego 2018

I. Organizator
Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52,  
tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl, e-mail: poczta@maratonopolski.pl. Konto bankowe:  
24 1090 1649 0000 0001 2216 6163. 

II. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 06.05.2018 roku ulicami miasta Opola. 

2. Start odbędzie się o godzinie 910. Zawodnicy muszą się zgłosić na start o godz. 840. 

3. Długość trasy: 21,097km. Trasa posiada atest PZLA.

4. Trasa biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.maratonopolski.pl. Organizatorowi przysługuje prawo 
do zmiany trasy, o czym poinformuje uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.maratonopolski.pl. 
Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

5. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr znakami poziomymi i pionowymi. 

6. Uczestnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach, według kolorów oznaczeń na numerach startowych. 
Przydział do konkretnej strefy następuje według deklarowanego przez uczestnika wyniku, podanego w formularzu 
zgłoszeniowym.

7. Zawodników obowiązuje limit czasu 5:50 godz. Niezmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania 
biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 1500 nie zostaną sklasyfikowani.

III. Punkty odżywiania, kontrolne
1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co około 3,5 km i będą zaopatrzone w wodę, napój izotoniczny i banany.

2. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie oznaczało dyskwalifikację. 
Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę 
zostaną zdyskwalifikowani. 

IV. Uczestnictwo
1. 1. Prawo startu w biegu mają osoby, które do dnia 06.05.2018 roku ukończą 18 lat. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro Zawodów będzie czynne 
w dniach:  05.05.2018 (sobota) w godz. 10:00 – 20:00,  06.05.2018 (niedziela) w godz. 6:00 – 7:00.

3. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpisać wypełnioną przez 
organizatora kartę uczestnictwa, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Pakiet startowy może odebrać osoba upoważniona na podstawie wypełnionej i podpisanej przez uczestnika karty 
uczestnictwa oraz ksera dokumentu tożsamości uczestnika.

5. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin. 

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.maratonopolski.pl. 

Formularz internetowy zostanie wyłączony w dniu 25.04.2018 o godz. 20:00. Po zamknięciu zgłoszeń online, zapisanie 
się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów w dniu 05.05.2018 - organizator przeznacza na ten 
cel 30 numerów startowych. W dniu 06.05.2018 nie będą wydawane nowe numery startowe.



2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata 
z tytułu opłaty startowej. 

3. Zgłoszeni zawodnicy zostaną umieszczeni na liście startowej z przyznanymi numerami startowymi po wniesieniu 
i zaksięgowaniu opłaty.

4. W ramach opłaty startowej uczestnik nabywa: pakiet startowy, napoje na trasie, po biegu na mecie napoje, owoce, 
batony energetyczne. Wszyscy uczestnicy biegu mogą skorzystać z masażu w pobliżu mety i natrysków usytuowanych 
przy Biurze Zawodów. 

5. Podstawowy pakiet startowy zawiera m.in.: numer startowy z chipem i agrafki, plecak, okulary, pas na nr startowy, 
napój izotoniczny, baton energetyczny, worek i numer na odzież do przechowalni, informator. Pełny pakiet startowy 
zawiera dodatkowo koszulkę techniczną. Pakiet startowy z koszulką jest dostępny do 31.03.2018. 

6. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

7. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.

8. Zawodnicy, którzy znajdą się na liście startowej do 23.04.2018 otrzymają numery startowe ze swoim imieniem.

VI. Opłaty
1. Zawodnik dokonuje opłaty startowej przelewem na konto Organizatora 24 1090 1649 0000 0001 2216 6163 (SWIFT 

WBKPPLPP) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię,  nazwisko, 
rok urodzenia oraz adres uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.

2. Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.

3. Opłata startowa wynosi:

	 •	 do 31.03.2018 - 75 zł za pakiet bez koszulki, 90 zł za pakiet z koszulką,

	 • od 01.04.2018 - 90 zł za pakiet bez koszulki, 

	 • w Biurze Zawodów w dniu 05.05.2018 - 120 zł za pakiet bez koszulki.

4. Osoby w wieku powyżej 60 lat pod warunkiem wniesienia opłaty startowej przed dniem 31.03.2018 mają opłatę obniżoną 
do wysokości 40 zł.

5. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek organizatora. Opłata raz uiszczona nie podlega 
zwrotowi. 

6. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty 
określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką 
winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

7. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu 
zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. 

VII. Klasyfikacje
1. W Półmaratonie Opolskim, będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn oraz 

klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn (co 10 lat). Przyporządkowanie do kategorii nastąpi na podstawie roku urodzenia.

2. Klasyfikacje wiekowe mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej lat.

3. Klasyfikacje wiekowe kobiet: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej lat.

4. Pomiar czasu w systemie elektronicznym – oficjalnym czasem jest czas brutto, poza pierwszymi 50 biegaczami, którzy 
będą sklasyfikowani wg czasów netto.

5. Wyniki zostaną umieszczone na stronie www.maratonopolski.pl – wyniki nieoficjalne bezpośrednio po biegu, a oficjalne 
nie później niż 14.05.2018.

6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 08.05.2018 na adres mailowy poczta@maratonopolski.pl. 
Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin.

7. Zawodnicy, którzy udostępnią swój nr telefonu komórkowego otrzymają po biegu SMS-a z uzyskanym wynikiem.
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VIII. Klasyfikacje dodatkowe
1. W Półmaratonie Opolskim prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn w ramach 

Mistrzostw Polski Radców Prawnych.

2. W ramach Mistrzostw będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn. Puchary 
i nagrody rzeczowe otrzyma po sześcioro pierwszych zawodników w kategorii.

IX. Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują na mecie pamiątkowe medale.

2. Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe i finansowe. Loteria 
rozpocznie się o godz. 14:30. Szczegóły dotyczące loterii zostaną opublikowane w regulaminie loterii najpóźniej do dnia 
15.04.2018.

3. Zwycięzcy biegu otrzymają statuetki:

	 • w klasyfikacji mężczyzn: I, II, III miejsce,

	 • w klasyfikacji kobiet: I, II, III miejsce,

	 • w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn : I, II, III miejsce; nagrodzeni w klasyfikacji mężczyzn i kobiet nie będą  
 nagradzani w kategoriach wiekowych,

4. Wręczone zostaną dodatkowo statuetki dla Najlepszej Opolanki i dla Najlepszego Opolanina oraz dla Najlepszej 
Zawodniczki i Najlepszego Zawodnika z Województwa Opolskiego.  

5. Zwycięzcy biegu otrzymają nagrody finansowe:

	 • w klasyfikacji mężczyzn: 

  I miejsce – 1.500 zł i dodatkowe 1.500 zł za pobicie rekordu trasy 1:08:36,

  II miejsce – 1.000 zł, 

  III miejsce – 500 zł,

	 • w klasyfikacji kobiet: 

  I miejsce – 1.500 zł i dodatkowe 1.500 zł za pobicie rekordu trasy 1:23:29,

  II miejsce – 1.000 zł, 

  III miejsce – 500 zł.

6. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Nagrody pieniężne będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe (nagrody nie będą 
wypłacane gotówką) w terminie do 21 dni od przekazania przez zawodnika kompletnego „druku oświadczenia do celów 
podatkowych”.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych.

 

X. Noclegi, depozyt, odnowa
1. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 05 na 06.05.2018 dla 30 pierwszych osób które zaznaczą rezerwację na karcie 

zgłoszenia i wniosą opłatę startową. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów. 

2. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg w dniu 05.05.2018 r. od godz. 2000 za okazaniem numeru startowego. 

3. W dniu biegu w Biurze Zawodów zorganizowany będzie depozyt dla zawodników. Rzeczy osobiste do depozytu należy 
oddawać w workach z naklejką „depozyt” zawierającą nr startowy. Worki i naklejki zawodnicy otrzymają w pakietach 
startowych.

4. Uczestnicy biegu mogą skorzystać z masażu w pobliżu mety i natrysków usytuowanych przy Biurze Zawodów.

XI. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach: organizacji, wyłonienia zwycięzców biegu, przyznania 

nagród i promocji imprezy.
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Dyrektor Maratonu Opolskiego 
Mariusz Godoś

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 
sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).

3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XI.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, 
roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział 
w biegu.

XII. Postanowienia końcowe
1. Zawodnicy na linii startu będą ustawieni w strefach wg najlepszych czasów osiągniętych w ciągu ostatnich 3 lat.

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

3. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

4. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający 
zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu przy biurze zawodów. Organizator prosi o nie pozostawianie 
w depozycie cennych przedmiotów i pieniędzy. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.

5. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będą mieli możliwość 
skorzystania z szatni i prysznica. 

6. Pisemne protesty przyjmuje Organizator na e-mail poczta@maratonopolski.pl.

 Protesty rozstrzyga Dyrektor Maratonu. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 3 dni. 

7. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. 

8. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe. 

9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na 
piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości. 

10. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip przytwierdzony do numeru startowego. Usuwanie chipów grozi 
dyskwalifikacją. 

11. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także 
wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

12. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych.

13. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich 
uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (w Biurze Zawodów) przed 
rozpoczęciem imprezy.

14. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.


