
                                        

           

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY / REGULAMIN 

TRENINGU POD MARATON WOKÓŁ ZALEWU 

BLIŻYŃSKIEGO 

Cel imprezy: 

-  Popularyzacja biegania jako jednej z najlepszych form poprawy zdrowia i 

samopoczucia w czasach gdzie to jest najważniejsze. 

Organizator: 

-    Skarżyskie Towarzystwo Sportowe 

-    Urząd Gminy Bliżyn 

Termin i miejsce: 

 2021r. (niedziela 9 maja) Start Maratonu 9:00 

                  Będą podziały na grupy 50 osobowe puszczane co 1 min ( 3-4 grupy ) 

 Start i meta: Zalew w Bliżynie 

Biuro zawodów będzie w pobliżu mety nad zalewem przy ul. Henryków w Bliżynie, start 

jest oddalony o 400m od mety. Odbiór numerów startowych do godziny 8:30 

Można się zapisać również w dniu startu od 7:00-8:00 

 

Uczestnictwo: 

Warunki uczestnictwa:  

• Zawodnicy startują przestrzegając reżimu sanitarnego  

• Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

• Zawodnicy wyrażają zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom 

sanitarnym mającym na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV. 

 • Zawodnicy są świadomi, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa mających na celu 

maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV, ryzyko to nadal istnieje i nie będę 

rościli żadnego odszkodowania od organizatorów biegu w przypadku zarażenia się wirusem SARS-CoV 

• Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby uczestników biegu, osób 

towarzyszących lub znajdujących się w pobliżu odbywającego się wydarzeni 

 



Podczas weryfikacji każdy zawodnik/zawodniczka musi złożyć własnoręczny podpis 

pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań lekarskich i starcie w biegu na własną 

odpowiedzialność. 

 

Zgłoszenia 

Przez stronę  internetową  https://protimer.pl/ 

Limit: 200 osób ( rozdzielonych na 4 fale). O przydzieleniu  do fali (pierwszej czy drugiej) decyduje 

organizator  na podstawie wskazanych podczas zapisów najlepszych wyników z ostatnich trzech lat 

w maratonie oraz półmaratonie) 

Limit zawodników może zostać zwiększony w przypadku nowych wytycznych dot. organizacji 

imprez biegowych. 

 

 

KLASYFIKACJE I NAGRODY 

W maratonie będą prowadzone klasyfikacje oraz nagradzanie indywidualne: 

 

Klasyfikacja  OPEN oraz wiekowa kobiety i mężczyźni. 

Kobiety: 

- K-2:  18 - 29 lat ( 2003-1992) 

- K-3:  30 - 39 lat ( 1991-1982) 

- K-4:  40 – 49 lat( 1981-1972) 

- K-5:  50 – 59 lat  (1971 i starsze) 

Mężczyźni: 

- M-2:  18 - 29 lat ( 2003-1992) 

- M-3:  30 - 39 lat ( 1991-1982) 

- M-4:  40 – 49 lat( 1981-1972) 

- M-5:  50 – 59 lat (1971-1962) 

- M-6:  60 lat i starsi (1961+ ) 

 

Do końcowej klasyfikacji liczy się czas netto, w przypadku osób nagradzanych będzie 

decydował czas brutto (dotyczy osób startujących z tej samej fali, jeżeli z innej fali 

decyduje czas netto) 

 

 

Dekoracje: 

Zakończenie od godz. 13.00  

 

 

 

 

 

 

 

 



Trasa Biegu: 

•     Dystans 42,195km (17 okrążeń) 

•     Nawierzchnia : asfalt, kostka brukowa 

•     Limit czasu - 5godz30min  

•     TRASA POSIADA ATEST PZLA  

•     Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem 

     elektronicznym przez firmę https://protimer.pl/ 

Punkty nawadniania i odżywiania: 

16 razy co 2,5km na każdym okrążeniu 

 

 

 

Nagrody : 

W kategoriach OPEN Maratonu miejsca I-V (dla kobiet i mężczyzn) statuetki oraz nagrody 

pieniężne o wartości  

Miejsce I –1000 zł 

Miejsce II –800 zł 

Miejsce III –600 zł 

Miejsce IV –400 zł 

Miejsce V - 300zł 

 

W kategoriach wiekowych miejsca I-III (dla kobiet i mężczyzn) statuetki oraz nagrody 

pieniężne o wartości  

Miejsce I –200 zł 

Miejsce II –150 zł 

Miejsce III –100 zł 

Nagrody w kategoriach Open oraz wiekowych nie będą dublowane 

 

Dla najlepszych kobiet i mężczyzn z powiatu Skarżyska – Kamiennej po 5 nagród o 

wartości: 

Miejsce I –300 zł 

Miejsce II –250 zł 

Miejsce III –200 zł 

Miejsce IV –150 zł 

Miejsce V -100zł 

Każdy kto ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy medal 

Po biegu będzie wydawany posiłek regeneracyjny 

 

 

Ubezpieczenie: 

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 


