
REGULAMIN 500 MARATONU Romka Oskierko 

 

Cel imprezy: 

- Popularyzacja idei biegania w środowisku wiejskim.  

- Promocja wsi Białków  wśród biegaczy i ich rodzin  z całej Polski, a nawet z zagranicy. 

- Integracja społeczności Białkowa ze społecznością biegaczy maratonów i ich rodzin. 

- Prezentacja wyrobów   Koła Gospodyń Wiejskich w Białkowie oraz lokalnych przedsiębiorców i 

zakładów usługowych. 

- Uczczenie 500 maratonu mieszkańca wsi Białków,  Romana Oskierko. 

1. Organizatorem biegu jest Sołectwo  Białków,  Koło Gospodyń Wiejskich w Białkowie oraz 

Stowarzyszenie Mieszkańców i przyjaciół Białkowa. Dyrektorem biegu jest Roman Oskierko.  

2. Bieg odbędzie się 29.08.2020 r. Start o godzinie 9.00 sprzed świetlicy wiejskiej w Białkowie. 

Długość trasy: 42,195 km. Organizator umożliwia  wcześniejszy start  wyłącznie dla osób 

przewidujących dłuższy czas biegu niż limit czasowy określony na 6 godzin. 

3. Trasa w większości crossowa składać się będzie z 4 pętli (dł.10.550 m), które dadzą wymaganą 

długość maratonu. Kilometry pętli będą oznaczone cyframi, a trasa oznaczona strzałkami i taśmą . 

Formuła biegu jest koleżeńska.  

4.  Z uwagi na jubileuszowy charakter  biegu, nie przewiduje się innych dystansów niż maraton.  

5. Na trasie będą punkty odżywiania  zaopatrzone min. w wodę, izotoniki oraz owoce.  W punktach 

żywieniowych  przewidziane są wiadra z wodą i gąbki do schładzania. 

6. Organizator biegu przewiduje do 150 miejsc startowych (decyduje kolejność zgłoszeń). Dyrektor 

biegu zastrzega prawo zwiększenia limitu wg uznania (miejsca dyrektorskie). 

7. W maratonie mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone  18 lat. 

 8. Wszyscy zawodnicy startujący zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów, które mieści się świetlicy 

wiejskiej . Biuro będzie otwarte w dniu zawodów od godziny  7.00 do 8.50. W razie potrzeby w dniu 

28.08 2020r. formalności można będzie załatwić u dyrektora biegu, po wcześniejszym telefonicznym 

umówieniu.  Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający datę 

urodzenia. Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań w biegu maratońskim lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do 

udziału w biegu maratońskim. 

 9. Po weryfikacji, każdy uczestnik otrzyma pakiet i  numer startowy. Podczas biegu numery startowe 

muszą być przypięte z przodu koszulki w celu weryfikacji na punktach kontrolnych i mecie. 



 10. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania  oraz rozmiar 

koszulki, będą przyjmowane  do końca lipca 2020r lub do przekroczenia limitu ilości zawodników. 

Istnieje możliwość zgłaszania na adres: oskierko4@wp.pl lub na Tel. nr 516 244 289. 

11. Każdy uczestnik biegu ponosi koszty opłaty startowej, która do 31.05.2020r  wynosi 50 zł. Po tym 

terminie do końca zapisów  (31.07.2020) kwota wzrasta do 70zł. Opłatę należy wpłacić na numer 

konta Koła Gospodyń Wiejskich w Białkowie  r. Numer konta 11 1600 1462 1822 5422 8000 0001 z 

dopiskiem „500 maraton Romka”.  Wpłaty należy dokonywać nie później niż 7 dni kalendarzowych po 

zgłoszeniu drogą elektroniczną lub telefoniczną do dyrektora biegu. Brak wpłaty po tygodniu od 

zapisania spowoduje wykreślenie z listy startowej. 

12. Limit czasowy określa się na 6 godzin, lub  więcej  dla osób, które wystartują o godzinie 7-ej albo 

8-ej.  

13. W biegu maratońskim prowadzone będą klasyfikacje – generalne kobiet oraz mężczyzn .  

14. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.  W zależności od hojności 

sponsorów odbędzie się losowanie nagród dla zawodników. Przewidywany jest także piknik rodzinny 

dla rodzin zawodników i mieszkańców Białkowa, wolontariuszy i sponsorów. Piknik rozpocznie się tuż 

po dekoracji zwycięzców i losowaniu nagród przewidzianych na godzinę 15:00. 

15. Organizator zastrzega konieczność zapewnienia opieki dla dzieci ( wnuków) zawodników podczas 

biegu oraz w trakcie festynu. 

16. Przed maratonem, organizator zapewnia bezpłatny nocleg na świetlicy. Nie zapewnia się  

materacy i śpiworów.  Zawodnicy po ukończeniu biegu mogą skorzystać z „łaźni polowej”.  

17. Skorzystanie z ciepłego posiłku, będzie możliwe po ukończeniu zmagań z trasą . 

18.Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o 

charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną 

odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 

śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą 

wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o 

znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się 

z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

19. Organizator zapewnia depozyt na rzeczy biegaczy w jednym z pomieszczeń świetlicy z napisem 

„DEPOZYT”. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe. 

20. Przygotowany będzie parking dla samochodów w pobliżu świetlicy. Z uwagi na przewidywane 

atrakcje dla dzieci ( wysięgnik widokowy, dmuchana ślizgawka i inne) zabrania się pozostawiania 

samochodów na drodze przyległej do świetlicy oraz  placu przy niej. 

21. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność. 
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 22.Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do publikacji o przebiegu 

zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie i w telewizji. 

23. Organizator maratonu zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany 

jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.  

24. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu podlega organizatorowi. 


